


 
 
 
 

                     สัญญาจ้างระยะที่............................. 
                                                                                  สัญญาเลขท่ี................./................... 
 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่.............................................................ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย....................................................................................................... 
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ซึ่งต่อไปสัญญานี้จะเรียกว่า  “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง 
กับนาย/นาง/นางสาว/ผู้ช่วยศาสตราจารย์...............................................................เกิดเมื่อวันที่....................... 
เดือน.....................................พ.ศ..............บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................
ออกให้ ณ .................................... ...........................................วันออกบัตรวันที่................................................ 
วันบัตรหมดอายุวันที่...........................................สญัชาติ.........................เชือ้ชาติ......................อายุ.................ปี  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.............หมู่ท่ี......ถนน.................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...............หมู่ที่......ถนน..................................ต าบล/แขวง................................................
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.... ...............................
โทรศัพท์บ้าน..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................E-Mail.................................................  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย......................................ปฏิบัติงานในต าแหน่ง...........................................................
หน่วยงาน/สาขาวิชา.................................................คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน..................................................
ตามก าหนดภาระงานมาตรฐานของพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลาการจ้าง...................ปี  ตั้งแต่วันที่............
เดือน......................พ.ศ..............ถึงวันที่..........เดือน......................พ.ศ................... พนักงานมหาวิทยาลัย 
จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจ านวนเดือนละ..........................บาท (.............................................................................)  
โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากค่าจ้างได้ 
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปีต่อมหาวิทยาลัยตามแบบและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 
อากรแสตมป์ 

๑  บาท 

 
รูปถ่าย 
๑ นิ้ว 

 



 ๒  
 

ข้อ ๓. พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ในแบบประเมินของมหาวิทยาลัย และผลการประเมินการปฏิบัติงาน จะมีผลในการเพ่ิมค่าจ้างและ
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับ ๑ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปีการศึกษาใด ให้ถือว่า
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในปีงบประมาณนั้น แม้จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้างเหลืออยู่ก็ตาม 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับ ๑  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปีงบประมาณใด 
ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในปีงบประมาณนั้น แม้จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้างเหลืออยู่ก็ตาม 

 
ข้อ  ๔ . พนั กงานมหาวิทยาลั ยจะต้ องทดลองปฏิ บั ติ งาน เป็ น เวล าไม่ น้ อยกว่ าหก เดื อน 

ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ............... ถึงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ...............
ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ข้อ ๕. พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วย  

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ 
 
ข้ อ  ๖ . ใน วั น ท าสั ญ ญ าฉบั บ นี้ พ นั ก งาน มห าวิท ยาลั ย ได้ ต กล งให้  น าย /น าง/น างสาว

....................................................................................มีความสัมพันธ์เป็น.............................ท าสัญญาค้ าประกัน
การปฏิบัติงาน และร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตามสัญญาฉบับนี้ด้วยแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ท าสัญญาค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่ งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ 
มีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกัน พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกัน
รายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยสามารถเลิกสัญญานี้ได้ทันท ี

 
ข้อ ๗. ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม

จรรยาบรรณ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ข้อ ๘. วันและเวลาท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปเช่นเดียวกันกับของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

 ข้อ ๙. วันหยุดงาน การลางานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปเช่นเดียวกันกับของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 



 ๓  
 

 ข้อ ๑๐. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปตามล าดับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันขอลาออก และต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ก่อน จึงจะถือว่าพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยหยุดงานไปก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง  
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย
ทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง
หรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่ความ
เสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 
 ข้อ ๑๑. มหาวิทยาลัยมีสิทธิและสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้อง 
บอกกล่าวล่วงหน้า หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิดสัญญาจ้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ วินัย
และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๒. สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ 
  ๑๒.๑ มีเหตุพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑๒.๒ มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามข้อ ๑๑ 
  ๑๒.๓ มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อปรากฏเหตุแก่พนักงานมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
   (ก) เป็นผู้ที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (ข) ศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
   (ค) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
   (ง) เป็นโรคตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดและมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้ 
   (จ) ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (ฉ) ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบส่วนงาน 
   (ช) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ ๑๓. ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการประพฤติผิดสัญญาและก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายใน
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใด 
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจาก
เหตุสุดวิสัย 

 
ข้อ ๑๔. เมื่อสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องช าระหนี้หรือ

ภาระผู ก พัน ใด  ๆ  อันมี ต่ อมหาวิทยาลั ยทั้ งหมดให้ ครบถ้ วนทั นที  และยินยอมให้ มหาวิทยาลั ย  
หักเงินค่าจ้าง และเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัยชดใช้หนี้สินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้ทั้งหมด 

 



 ๔  
 

 ข้อ ๑๕. สัญญาจ้างจะเปลี่ยนแปลงมิ ได้หากไม่ ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย  
เว้นแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเกิดจากความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการที่ ได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้ อ่านและเข้าใจข้อความ 
แห่งสัญญานี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
     

               

  ลงชื่อ...........................................................อธิการบดี 

       (...........................................................) 
 
 
  ลงชื่อ...............................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 

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

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

  (..............................................................) 

 
 
 
 
 
 

 






