
 
สัญญาจ้างลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขที ่....................../...................... 
 ท าที่............................................................................. 
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

 

  หนังสือสญัญาจ้างลูกจ้างฉบับนี้    ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดย..........................................................................................ต าแหน่ง................................................................ 
ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน...............................................อายุ.................ปี พรรษา............อยู่บ้านเลขที่....................... 
หมู่............ถนน............................................ต าบล...........................................อ าเภอ.......................................... 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์........................................ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังนี ้
  ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับจ้างท างานให้แก่ผู้ว่าจ้าง  โดยเป็นลูกจ้าง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่……………………………/……………………………..………
ต าแหน่ง....................................................เลขประจ าต าแหน่งลูกจ้าง…………………………………………………...
สังกัด..............................................................โดยใช้คุณวุฒิการศึกษา.................................... .....ในการปฏิบัติ
หน้าที่มีก าหนดระยะเวลา.............ปี.........................เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่.............เดือน.......... .............พ.ศ. 
...................... ถึงวันที.่...............เดือน.......................................พ.ศ. ...........................  
  ข้อ ๒ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ลูกจ้าง จัดห้…………………………………… 
………………………………..เป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันท้ายสัญญาฉบับนี้และถือว่าสัญญาค้ าประกัน
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
  ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง ตกลงอัตราค่าจ้าง เดือนละ......................................................บาท 
(...............................................................................................) / วันละ.......................................................บาท 
(...............................................................................................) และให้ได้รับสวัสดิการตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
  ข้อ ๔ ลูกจ้างมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามภาระงาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ต าแหน่งงานที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนด ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่งและประกาศของผู้ว่าจ้าง 
 

บค ๔๙ 



๒ 

 

  ข้อ ๕ ลูกจ้างตกลงปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง ตามข้อ ๔ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
หมั่นเพียรรับผิดชอบ อุทิศเวลาในวันและเวลาท างาน ทุ่มเทเต็มก าลังความรู้ ความสามารถของตนให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างและไม่กระท าการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมอย่างเคร่งครัดและสัญญาว่าไม่รับจ้างท างานอื่น หรือประกอบอาชีพอื่นใดตลอดอายุแห่งสัญญานี้ด้วย 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง ลูกจ้างต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ไม่น า
ความลับหรือข้อมูลของผู้ว่าจ้างไปให้หรือเปิดเผยแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๖ วันและเวลาปฏิบัติหน้าที่วันหยุด และสิทธิการลาของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ
ของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๗ ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้ ผู้ว่าจ้าง มีอ านาจบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างได้ทันทีโดยไม่
ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 
  (๒) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๓) เจตนาหรือจงใจฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญานี ้เป็นเหตุใหผู้้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 

  (๔) จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 

  (๕) ขาดงานติดต่อกันรวมทั้งวันหยุดงานของมหาวิทยาลัยเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร  

ข้อ ๘ หากลูกจ้างประสงค์จะลาออกก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด ให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าก่อน
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น ลูกจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๙ สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด เมื่อ 
  (๑) มรณภาพหรือตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) พ้นจากความเป็นพระภิกษ ุ
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖) ลูกจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามความเห็นของแพทย์ใน

โรงพยาบาลของรัฐ 
  (๗) ส่วนงานหรือต าแหน่งถูกยุบ 
  (๘) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างตาม ข้อ ๗ 
  (๙) ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๑๐) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ ถ้าลูกจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่างการเป็น

ลูกจ้างจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ลูกจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ภายในก าหนดเวลาที่ 
ผู้ว่าจ้างเรียกร้องและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่



๓ 

 

ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้ ให้ไปบังคับกับผู้ค้ าประกันในจ านวนที่ลูกจ้างต้องชดใช้ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นเหตุสุดวิสัย 

 ข้อ ๑๑ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิด
ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์หรือลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้
ว่าจ้าง 

 ข้อ ๑๒ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายเพื่อประกอบสัญญาจ้างฉบับนี้ จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ของผู้ว่าจ้างก าหนดไว้เท่านั้น หรือแล้วแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๓ ในกรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างหรือสัญญาค้ าประกันเป็นโมฆะ ให้คู่สัญญายังคง
ปฏิบัติตามสัญญาส่วนที่ไม่เป็นโมฆะต่อไป สัญญานี้จะท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ มิได้ เว้นแต่ความ
ยินยอมของคู่สัญญา และการยินยอมเช่นว่านั้น ต้องท าหนังสือลงนามลายมือชื่อคู่สัญญาไว้ต่อหน้าพยานเป็น
ส าคัญ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ว่าจ้าง 
         (................................................)  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แล้วแต่ละกรณี 
๑. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 
๒. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 
๓. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 
๔. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 
๕. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 
๖. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 
๗. ......................................................................................................................... จ านวน ......... หน้า 


