
 

 

 

 

 

 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั (พ) เพือ่ปฏบัิติงานในมหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดิตถ์ 
 

          สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึน  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ เม่ือวนัท่ี       เดือน       

พ.ศ.            ระหวา่ง  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ โดย..................................................................... 
ต าแหน่ง.....................................................................................................ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเะเรีย่วา่ 
“ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหน่ึง่บั  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อาย.ุ..................ปี 

ถือบตัรประจะเ าตวัประชาชนเลขท่ี................................................วนัท่ีออ่บตัร......................................... 
วนัท่ีบตัรหมดอาย.ุ......................................บา้นเลขท่ี.........................ถนน.............................................. 
ต าบล.........................................อ  าเภอ........................................จะเงัหวดั................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.........................ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเะเรีย่วา่  “ผู้รับจ้าง” 

ฝ่ายหน่ึง  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากนัมีข้อความดังต่อไปนี ้  
 ข้อ ๑  ผูว้า่จะเา้งต่ลงจะเา้งผูรั้บจะเา้งปฏิบติังาน  ในต าแหน่ง.............................................................. 
สัง่ดั......................................................................มี่ าหนด        ปี  ตั้งแต่วนัท่ี                             

ถึงวนัท่ี                               
 ข้อ  ๒  ผูว้า่จะเา้งต่ลงจ่ะเายค่าจะเา้งและผูรั้บจะเา้งต่ลงรับค่าจะเา้ง  ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์
่ าหนด 

 ข้อ  ๓  ผู ้รับจะเ้างสัญญาว่าจะเะปฏิบัติตาม่ฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประ่าศ ค าสั่ง มติหรือ
หลั่ เ่ณฑ์ใดๆ ของทางมหาวิทยาลยัและทางราช่าร ทั้งท่ีใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในวนัท าสัญญาน้ี และท่ีจะเะ
แ่้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือออ่ใช้บงัคบัในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาน้ี 

 ข้อ  ๔  ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีผู ้รับจะเ้างจะเะต้องอุทิศเวลาทั้ งหมดให้แ่่่าร
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีให้เ่ิดผลดีท่ีสุด ตามความรู้ความสามารถของตน และตอ้งประพฤติ
ตนใหอ้ยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม และตอ้งปฏิบติัตามขอ้่ าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 ๔.๑  ผู ้รับจะเ้างปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ี่ าหนดและหรือหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจะเา่
ผูบ้งัคบับญัชา 
 ๔.๒  ผูรั้บจะเา้งตอ้งแต่ง่ายสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ๔.๓  ผูรั้บจะเา้งตอ้งปฏิบติังานตามวนั/เวลาท่ีมหาวทิยาลยั่ าหนด 

๔.๔  ผูรั้บจะเา้งตอ้งตั้งใจะเปฏิบติังาน และลงเวลาปฏิบติังานดว้ยตนเองตามท่ีมหาวทิยาลยั่ าหนด  

 

รูปถ่าย 
๑  น้ิว 

อา่ร 
แสตมป์ 

๑  บาท 

อตัราเลขท่ี................................ 

ลงลายมือช่ือพนั่ งาน ................................... 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั (พ) 



 

 

๒ 

ข้อ ๕ ถา้ผูรั้บจะเา้งได้่ ่อหน้ีสินข้ึนแ่่ผูว้า่จะเา้งหรือ่ระท า่ารใด ๆ อนั่่อให้เ่ิดความเสียหายแ่่
ผูว้า่จะเา้ง ผูรั้บจะเา้งยินยอมให้ผูว้า่จะเา้งเลิ่สัญญาจะเา้งไดท้นัที และผูรั้บจะเา้งยอมรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย
ใหแ้่่ผูว้า่จะเา้ง 

ข้อ ๖ ผูว้า่จะเา้งมีสิทธิบอ่เลิ่สัญญาจะเา้งได ้หา่ต าแหน่งท่ีผูรั้บจะเา้งปฏิบติัถู่ยุบ หรือถู่ย่เลิ่
หรือผูรั้บจะเา้งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเ่ณฑม์าตรฐาน หรือเง่ือนไขท่ีผูว้า่จะเา้ง่ าหนด โดยผูว้า่จะเา้ง
แจะเง้ใหผู้รั้บจะเา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย่วา่ ๓๐ วนั  

ข้อ ๗ ผูรั้บจะเา้งมีสิทธิบอ่เลิ่สัญญาไดโ้ดยผูรั้บจะเา้งจะเะตอ้งแจะเง้ให้ผูว้่าจะเา้งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลั่ ษณ์อั่ ษรไม่น้อย่ว่า ๓๐ วนั ใน่รณีท่ีผูรั้บจะเา้งลาออ่และแจะเง้ล่วงหน้าให้ผูว้่าจะเา้งทราบน้อย
่วา่ ๓๐ วนั ผูรั้บจะเา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จะเา้งงด่ารจ่ะเายเงินเดือนของเดือนสุดทา้ย 

ข้อ ๘ ผูว้่าจะเา้งมีสิทธิบอ่เลิ่สัญญาจะเา้งฉบบัน้ีไดท้นัที โดยไม่จะเ  าเป็นตอ้งบอ่่ล่าวล่วงหน้า
หา่ผูรั้บจะเา้งได้่ ระท า่ารซ่ึงถือวา่เป็นความผิดร้ายแรง และผูรั้บจะเา้งจะเะไม่ใชสิ้ทธิเรีย่ร้องใด ๆ ท่ีอาจะเ
เ่ิดข้ึนเน่ืองจะเา่่ารบอ่เลิ่สัญญาจะเา้งทั้งส้ิน ดงัต่อไปน้ี 

๘.๑ ทุจะเริตในหนา้ท่ี 

๘.๒ ่ระท าผดิสัญญาจะเา้ง ่ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประ่าศ วินยัของมหาวิทยาลยั ไม่วา่ขอ้ใดขอ้
หน่ึงอนัอาจะเจะเะ่่อใหเ้่ิดความเสียหายร้ายแรงแ่่มหาวทิยาลยั 

๘.๓ ขาดงานเ่ิน ๓ วนัท า่ารติดต่อ่นัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
๘.๔ ่ระท า่ารใด ๆ อนั่่อใหเ้่ิดความเสียหายร้ายแรงแ่่ผูว้า่จะเา้ง 
๘.๕ ใหข้อ้มูลหรือเอ่สารอนัเป็นเทจ็ะเต่อผูว้า่จะเา้ง 
๘.๖ ไม่ปฏิบติัตามขอ้ ๔ แห่งสัญญาน้ี ใน่รณีท่ีเป็นความผดิร้ายแรง 
๘.๗ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจะเา่ผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
๘.๘ ขดัค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งโดยชอบ 

๘.๙ เปิดเผยความลบัในหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

๘.๑๐ ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
ข้อ ๙ สัญญาน้ีส้ินสุดลงเม่ือ 
๙.๑ ครบ่ าหนดสัญญาจะเา้ง 
๙.๒ ผูรั้บจะเา้งตาย 
๙.๓ คู่สัญญาบอ่เลิ่สัญญาจะเา้งตามขอ้ ๘   
๙.๔ ผูว้า่จะเา้งย่เลิ่สัญญาจะเา้งใน่รณีท่ีแพทยป์ริญญา หรือแพทยท่ี์ผูว้า่จะเา้งรับรองไดต้รวจะเและ

ใหค้วามเห็นวา่ผูรั้บจะเา้งมีสุขภาพไมเ่หมาะสมท่ีจะเะปฏิบติังานต่อไป 

๙.๕ ครบเ่ษียณอาย ุ
๙.๖ ไดรั้บอนุญาตใหล้าออ่ 
๙.๗ ส้ินสุดระยะเวลาตามขอ้ ๗  

ลงลายมือช่ือพนั่ งาน ................................... 



 

 

๓ 

ข้อ ๑๐ เม่ือสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ่็ตาม ผูรั้บจะเ้างจะเะต้องส่งมอบงานรวมทั้ ง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือ่ารควบคุมดูแลของตนคืนให้แ่่
มหาวทิยาลยัโดยทนัที 

ข้อ ๑๑ ผูรั้บจะเา้งจะเะตอ้งไดรั้บ่ารประเมินผล่ารปฏิบติังานปีละสองคร้ัง หรือตามท่ีผูว้่าจะเา้ง
เห็นสมควร โดยใหห้น่วยงานท่ีผูรั้บจะเา้งสัง่ดัเป็นผูเ้สนอผล่ารประเมินดงั่ล่าว 

ใน่ารประเมินผล่ารปฏิบติังาน หา่ผูรั้บจะเา้งไม่ผา่น่ารประเมินผล่ารปฏิบติังาน หรือมีผล
่ารประเมิน่ารปฏิบติังานใน่ารประเมินคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสองของรอบปี่ารประเมิน อยูใ่นระดบั
ปรับปรุง ผูว้า่จะเา้งมีสิทธิบอ่เลิ่สัญญาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจะเง้ใหผู้รั้บจะเา้งทราบล่วงหนา้ 

สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบบั มีข้อความเป็นอย่างเดียว่ัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความเข้าใจะเโดย
ละเอียดตลอดแลว้จึะเงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และเ่็บไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

  ลงช่ือ............................................................................. ผูว้า่จะเา้ง 
           (............................................................................)  

 

  ลงช่ือ............................................................................. ผูรั้บจะเา้ง 
           (............................................................................)  

 

  ลงช่ือ............................................................................. พยานคนท่ี ๑ 

        (.............................................................................) คณบดี / ผูอ้  านวย่าร 
 

  ลงช่ือ............................................................................. พยานคนท่ี ๒ 

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

 

 

         
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

เอกสารหลักฐานประกอบการท าสัญญา 
๑ . ส าเนาบตัรประจะเ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถู่ตอ้ง จะเ  านวน ๑ ฉบบั 

๒. ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถู่ตอ้ง จะเ  านวน ๑ ฉบบั 

๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จะเ  านวน ๑ รูป  
๔. อา่รแสตมป์ราคา ๑ บาท จะเ านวน ๑ ดวง 



 

 

๔ 

สัญญาค า้ประกนับุคคลเข้าท างานในมหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดิตถ์ 
 ขา้พเจะเา้.......................................................................อาย.ุ...............ปี  เช้ือชาติ........................... 
สัญชาติ...............................มีความสัมพนัธ์เป็น...................อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.................
ถนน.......................แขวง/ต าบล...........................เขต/อ าเภอ.............................จะเงัหวดั............................. 
ถือบตัรประจะเ าตวัประชาชนเลขท่ี................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีสัญญาน้ีจะเะเรีย่วา่ 
“ผูค้  ้าประ่นั” ขอท าหนงัสือค ้าประ่นัฉบบัน้ีไว้่ บัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

  ขอ้ ๑ ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ไดต้่ลงรับ..................................................... 
อาย.ุ...........ปี เช้ือชาติ...................................สัญชาติ..................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................... 
ถนน.......................................แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ..................................... 
จะเงัหวดั............................................................................เขา้ท างานในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถต์ั้งแต่   
วนัท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. ................ถา้หา่........................................................................ 
ได้่ ่อใหเ้่ิดหน้ีสินแ่่มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์หรือ่ระท า่ารใด ๆ อนั่่อให้เ่ิดความเสียหายข้ึน
แ่่มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ หรือผิดสัญญา ข้าพเจะเ้าผูค้  ้ าประ่ันยอมรับผิดชอบใช้หน้ีสินและ
ค่าเสียหายทั้งหมดให้่ บัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ทนัทีโดยไม่อา้งเหตุใด ๆ มาปัดความรับผิดชอบ
เป็นอนัขาด 
  ขอ้ ๒ ใน่รณีท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์เรีย่ร้องให้ขา้พเจะเา้ในฐานะผูค้  ้าประ่นั
รับผิดชอบชดใช้หน้ีสินหรือค่าเสียหายดงั่ล่าวแลว้ ขา้พเจะเา้ผูค้  ้ าประ่นัยอมสละสิทธิในอนัท่ีจะเะให้
มหาวทิยาลยัเรีย่ร้องเอาจะเา่...............................................................โดยผูค้  ้าประ่นัจะเะไดรู้้เห็นยินยอม
หรือไม่่็ตาม ผูค้  ้าประ่นั่็จะเะไม่อา้งเอา่ารผอ่นเวลาเช่นวา่นั้นเป็นเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดชอบตาม
สัญญาค ้าประ่นั 

  ขอ้ ๓ สัญญาค ้าประ่นัต่ลงยนิยอมใหค้งอยูต่ลอดไปตราบท่ี...................................... 
.......................................................ยงัท างานอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
  ขอ้ ๔ ใน่รณีท่ีผูค้  ้ าประ่นัประสงค์ท่ีจะเะบอ่เลิ่สัญญาค ้าประ่นัหรือถอน่ารค ้ า
ประ่นัน้ี ผูค้  ้าประ่นัจะเะตอ้งแจะเง้ใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถท์ราบล่วงหนา้เป็นลายลั่ ษณ์อั่ ษรไม่
นอ้ย่วา่ ๓๐ วนั และตอ้งหาบุคคลท่ีรับผดิชอบเป็นผูค้  ้าประ่นัแทน 

  ขา้พเจะเา้ผูค้  ้ าประ่นัไดอ่้านแลว้เขา้ใจะเในขอ้ความสัญญาค ้าประ่นัฉบบัน้ี โดยตลอด
แลว้เห็นวา่ถู่ตอ้งจึะเงลงลายมือช่ือไว้่ บัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ และต่อหนา้พยานไวเ้ป็นส าคญั 

ลงช่ือ...................................................................ผูค้  ้าประ่นั 

              (..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 

              (..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 

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

อา่ร 
แสตมป์ 

๑๐ บาท 



 

 

๕ 

ค ายนิยอมของคู่สมรสผู้ค า้ประกนั 

  

ขา้พเจะเา้ ..............................................................................................................สามี/ภรรยาของ  
นาย/นาง...................................................................................................................................ยนิยอมให ้

นาย/นาง..................................................................................................................................................
ท าสัญญาค ้าประ่นัฉบบัน้ีได ้
 

ลงช่ือ.....................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 
  (..........................................................................) 

 

ลงช่ือ.............................................................พยาน ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

********************************** 

 

**กรณผู้ีค า้ประกนัไม่มคู่ีสมรส 

 ขา้พเจะเา้ขอรับรองวา่ในขณะท าสัญญาฉบบัน้ี ขา้พเจะเา้ไม่มีคู่สมรส เพราะ  
(   )  โสด    (   )  คู่สมรสตาย  
(   )  หยา่ร้าง    (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................... 
  

ลงช่ือ.........................................................................ผูค้  ้าประ่นั 
       (......................................................................) 

 

ลงช่ือ.............................................................พยาน ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ    ๑. ผูค้  ้าประ่นัจะเะตอ้งเป็นบิดาหรือมารดาเท่านั้น ใน่รณีท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวติให้พี่หรือนอ้ง     
      ร่วมบิดาหรือมารดาเดียว่นั่บัผูใ้หส้ัญญาโดยผูค้  ้าประ่นัไม่ตอ้งแสดงหลั่ ทรัพย ์

      ๒. หลั่ ฐานใน่ารท าสัญญาค ้าประ่นั (ส าหรับผูค้  ้าประ่นั) 
   -  ส าเนาบตัรขา้ราช่ารหรือส าเนาบตัรประจะเ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถู่ตอ้ง ๑ ฉบบั 

-  ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมรับรองส าเนาถู่ตอ้ง ๑ ฉบบั 
-  อา่รแสตมป์ราคา ๑๐ บาท จะเ านวน ๑ ดวง 


