
 
สัญญาจางบุคลากรประจำ 

ตำแหนง วิชาการ  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สญัญาเลขท่ี ....................../ ...................... 

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

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

 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหวาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงต้ังอยู ณ เลขท่ี ๗๙ หมู ท่ี 

๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย.................................................... 

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

อายุ..............ป พรรษา............. ซ่ึงพำนักอยู ณ ...............................................................เลขท่ี........................... 

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

จงัหวัด......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท...............................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญา 

จะเรียกวา “ผูรับจาง”   
ท้ังสองฝายตกลงทำสัญญาจางไวตอกัน ดังน้ี 

  ข  อ  ๑  ผ ู  ว  า จ  า งตกลงจ  างและผ ู  ร ั บจ  างตกลงร ับจ  างทำกา รให แก ผ ู ว  าจ  างใน
ตำแหนง…………………….........................เลขท่ี........................สังกัด.................................................................. .. ..
ซ่ึงไดรับบรรจุเม่ือวันท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ. ........................ถึง วันท่ี............ .. เดือน
..........................................พ.ศ. ........................ปจจุบันไดรับคาจางในอัตราเงินเดือน………………..…..………บาท 
(……………………………………………………………………...) หรือตามระเบียบบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และให
ผูรับจางมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปสวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน
ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ใหผูรับจางซ่ึงมีเงินไดพึงประเมินท่ีตองเสียภาษีท่ี
เปนเงินเดือน คาจางหรือเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องจากการจาง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ คาครองชีพ 
หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีผูวาจางออกหรือจายใหซึ่งตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร หรือตามกฎหมาย
อื่น 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 ๕๕.๑ 
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 ขอ ๔ ผูรับจางใหสัญญาวาจะอุทิศเวลาและปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความซ่ือสัตย

สุจริตและเต็มกำลังความสามารถของตน จะเสาะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมหรือการกระทำอ่ืน ๆ อันจะเปนทาง

สงเสร ิมใหเกิดผลดีหร ือความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ทั ้งจะรักษาชื่อเสียงและความลับในกิจการของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงตนมีหนาท่ีหรือคำสั่งใหเก็บเปนความลับอยางเครงครัด    

 ขอ ๕ ผูรับจางใหสัญญาวาในระหวางปฏิบัติงานในเวลาทำการของผูวาจาง หรือท่ีผูวาจางมี

คำสั่งใหปฏิบัติงานโดยชอบดวยระเบียบหรือคำสั่ง ผูรับจางจะไมทำการรับจางหรือทำการงานใหกับหนวยงาน

หรือบุคคลอ่ืนใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง    

 ขอ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับลงวันท่ี 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยยึดมาตรการและภาระงานแนบทายสัญญานี้เปนสำคัญ และใหถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของสัญญานี้ดวย            

 ขอ ๗ สัญญานี้ยอมสิ้นสุดเม่ือ       

    (๑) ผูรับจางมรณภาพหรือตาย 

 (๒) ผูวาจางบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๖ และ ๘ 

 (๓) ผูวาจางบอกเลิกจางในกรณีท่ีแพทยปริญญาหรือแพทยท่ีมหาวิทยาลัยรั บรองได

ตรวจและลงความเห็นวาผูรับจางมีสุขภาพไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตอไป 

 (๔) ครบเกษียณอายุการทำงาน 

 (๕) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

 (๖) ยุบหรือเลิกตำแหนง หรือยุบหนวยงาน 

 (๗) ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจางตามขอ ๕๖, ๕๘ และ ๖๒ แหงขอบังคับมหา วิทยา ลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามเหตุผลและความจำเปน อ่ืนท่ี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนด 

  ขอ ๘ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางและไมตองจายคาชดเชย คาทดแทน หรือเงินอ่ืนใด

ใหแกผูรับจางหากปรากฏวาผูรับจางกระทำงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

   (๑) ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกผูวาจาง 

   (๒) จงใจทำใหผูวาจางไดรับความเสียหาย 

   (๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

   (๔) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของผูวาจางอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรม และผูวาจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่ีรายแรงผูวาจางไมจำ เป นต อง

ตักเตือน 

   (๕) ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาสิบหา วันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรื อไมก็ ตาม

โดยไมมีเหตุอันสมควร 

   (๖) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ี

ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   (๗) กระทำการอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ ๑ แหงประกาศมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   (๘) มีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑมาตรฐานเปนผลใหไมไดขึ ้นเง ินเดือนประจำ

ติดตอกัน ๓ ป เวนแตกรณีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุด 

   (๙) ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีผูวาจางกำหนดหลังจากไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศครบกำหนดแลว 

   (๑๐) ถูกสั่งใหปลดออก 

   (๑๑) ผูรับจางไมจัดหาผูค้ำประกันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามสัญญาขอ ๑๖ 

 ขอ ๙ ถาผูรับจางปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ในระหวางการเปนผู

รับจางจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย ผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหาย ภายในกำหนดเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยเรียกรองและยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูรับจา ง มีสิทธิ ไดรับจาก

มหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีไมอาจเรียกคาเสียหายจากผูรับจางได ใหไปบังคับกับผูค้ำประกันในจำนวนท่ีผูรับจาง

ตองชดใช เวนแตเปนการปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปนเหตุสุดวิสัย 

 ขอ ๑๐ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเปลี่ยนแปลงปร ะเภทผู

รับจางไดตามท่ีผูวาจางเห็นสมควรท้ังยินยอมใหผูวาจางสับเปลี่ยนตำแหนงงาน โยกยาย หรือสงผูรับจางไป

ทำงานในสถานท่ีตาง ๆ หรือไปทำงานใหบุคคลอ่ืนใดตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 

 ขอ ๑๑ การลาของผูรับจางใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่องหลักเกณฑและวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓ ท่ีมีในขณะนี้หรือจะมีขึ้นในภายหนา 

 ขอ ๑๒ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการหรื อการ

ปฏิบัติงานบริการวิชาการของผูรับจาง ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๓ หากผูรับจางยายถิ่นท่ีอยูหรือสถานท่ีพำนักนอกจากท่ีไดแจงไวในทะเบียนประวัติของผู

รับจางแลว ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรภายในสิบหาวัน 

 ขอ ๑๔ การบอกกลาว ทวงถาม หรือการสงเอกสารใด ๆ ถาไดสงไปยังภูมิลำเนาตามสัญญานี้

แลว ใหถือวาไดสงใหแกผูรับจางโดยชอบแลว ท้ังนี้ไมตองคำนึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม หรือสงไมไดเพราะเหตุ

ใดๆ            

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

……………………………………………………………………. เขาเปนผูค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันทายสัญญาฉบับนี้ 

และใหถือวาสัญญาค้ำประกันดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ขอ ๑๖ หากผูค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันทายสัญญาฉบับนี้มรณภาพหรือตาย หรือยายท่ี

อยูไปเสียจากราชอาณาจักร ใหผูรับจางแจงเปนหนังสือใหผูวาจางทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีรูหรือควร

จะรูถึงการมรณภาพหรือตาย หรือยายท่ีอยูของผูค้ำประกันแลวแตกรณี แตท้ังนี้ตองไมเกินภาย ในหกสิบ วัน 

นับแตวันท่ีผูค้ำประกันมรณภาพหรือตาย หรือยายท่ีอยู กรณีดังกลาวใหถือวาสัญญาค้ำประกันเปนอันสิ้นสุดลง

และใหผูรับจางจัดหาผูค้ำประกันรายใหมเขาทำสัญญาค้ำประกันโดยไมชักชา 
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 ขอ ๑๗ เม่ือผูรับจางไดแจงการมรณภาพหรือตาย หรือยายท่ีอยูของผูค้ำประกันตามข อ ๑๕ 

แลวใหผูรับจางจัดหาผูค้ำประกันรายใหมเขาทำสัญญาค้ำประกันใหกับผูวาจางภายในสิบหาวัน หากผูรับจางไม

ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได 

 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขา ใจ

เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสำคัญ และถือไวฝายละ

ฉบับ 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารแนบทายสัญญาจาง (ถามี) แลวแตละกรณี 
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