
 

 
สัญญาจ้างเลขท่ี............ /............ 

สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย..........................................................  รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามหนังสือมอบอ านาจที่...............................................ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

 

นาย/นาง/นางสาว                 เกิดเม่ือวันที่   
เดือน      พ.ศ.        อาย ุ    ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                
ออกให้ ณ     วันออกบัตรวันที่     วันหมดอายุวันที่    
สัญชาติ    เชื้อชาติ   อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที ่      ถนน   
แขวง/ต าบล    เขต/อ าเภอ     จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์    ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจ้าง โดยมีข้อสัญญา ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง ...............................................  
สังกัดคณะ/ส านัก/สถาบัน................................................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มีก าหนดเวลา......... ปี.........เดือน...........วัน นับตั้งแต่วันที่ ..................... เดือน..................... พ.ศ.................. 
ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป ถึงวันที่...........................เดือน................................พ.ศ......................  
ผู้รับจ้างจะได้ค่าจ้างเดือนละ......... ........................................บาท (.............................................................) 
โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่
ดังกล่าว หากผู้รับจ้างขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายเงินเดือนในวันนั้น ๆ  
โดยผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

 

ข้อ 2 ผู้รับจ้างต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้าง ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดตามความเหมาะสม โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานและข้อมูลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
(การขาดราชการ การมาสาย การลากิจ การลาป่วย) ของผู้รับจ้างจะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเพ่ือการต่อสัญญาจ้าง  
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หากผู้รับจ้างมีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่า 70 คะแนน จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้
ต่อสัญญาจ้างครั้งถัดไป 

ข้อ 3 ผู้ รั บจ้ างตกลงรับท างานและรับค่าจ้ า ง  ทั้ งยินยอมให้ผู้ ว่ าจ้ า งหักภาษี เ งินได้  
เงินประกันสังคม และเงินสะสม จากค่าจ้างดังกล่าวในข้อ 1 ได ้

ข้อ 4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบตามวันและเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  
ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 

ข้อ 5 ผู้รับจ้างจะรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
รวมทั้งค าสั ่งของผู้ว่าจ้าง หรือที่ผู ้ว่าจ้างต้องถือปฏิบัติที่ใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้ และหรือที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 

 

ข้อ 6 ในวันที่ท าสัญญาจ้างฉบับนี้ ผู้รับจ้างได้จัดให้.....................................................................
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างฉบับนี้ด้วยแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกัน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท า
สัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู ้รับจ้างได้รับแจ้งให้เปลี่ยนตัวผู ้ค้ าประกัน
แล้วแต่กรณี ถ้าผู ้รับจ้างไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างตามสัญญานี้ได้ทันท ี

 

ข้อ 7 ผู้รับจ้างต้องรักษาวินัย ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงาน และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจปฏิบัติการและรักษาระเบียบ

แบบแผนของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลดีก้าวหน้าและมีชื่อเสียงแก่งานของมหาวิทยาลัย  
(2) ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการรักษาวินัย และต้องปฏิบัติตามนโยบาย ค าสั่ง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและแบบขนบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งงานใน
หน้าที่โดยชอบ 

(3) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตน  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อ่ืน  

(4) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และต้องรักษาความลับในหน้าที่โดยเคร่งครัด 
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(5) รักษาความสามัคคีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ข้อ 8 ผู้รับจ้างมีสิทธิลา ดังต่อไปนี้ 
(1) ลากิจ ในหนึ่งปีลาได้ไม่เกินแปดวันท าการ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย สิทธิในการ 

ลากิจนี้จะใช้ติดต่อกันได้ครั้งละไม่เกินสามวันท าการ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้ลากิจได้ถ้าการลากิจของ 
ผู้รับจ้างจะเสียหายแก่งานของมหาวิทยาลัย 

(2) ลาป่วย ผู้รับจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยการลาป่วยตั้งแต่สามวันขึ้นไปให้ผู้รับจ้าง
แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการ   ถ้าผู้รับจ้าง 
ไม่อาจหาแพทย์แผนปัจจุบันได้ ให้ผู้รับจ้างชี้แจงให้ผู้ว่าจ้างทราบ และผู้รับจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติปีหนึ่ง ไม่เกินสามสิบวันท าการ 

(3) ลาคลอดบุตร ได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างลาด้วย โดยมีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในระหว่างการลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน  

 จ านวนวันอันเป็นสิทธิในการลาคลอดนี้ ไม่นับรวมกับจ านวนวันของสิทธิในการลาป่วย 
(4) ลาพักผ่อน ในหนึ่งปีลาได้ไม่เกินสิบวันท าการ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง  สิทธิการลา

พักผ่อนนี้จะลาติดต่อกันได้ไม่เกินสองวันท าการ และผู้ว่าจ้างจะไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อนถ้าการลาพักผ่อนของ 
ผู้รับจ้างอาจเกิดความเสียหายแก่งานของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 9 ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้เบี้ยปรับเป็นรายวันวันละ
ห้าร้อยบาท นับแต่วันทิ้งหน้าที่ราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยจะจัดหาผู้มาปฏิบัติงานแทนได้ 

กรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายจะยับยั้งการลาออกก็ได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอลาออก 

กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ลาออกโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
และไม่ต้องเสียค่าปรับตามวรรคสองได้  

 

ข้อ 10 หากปรากฏเหตุแก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้ 
(1) ทุจริตในหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย 
(2) จงใจท าให้มหาวิทยาลัยเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(4) ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(5) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(6) ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(7) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค

ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
(8) กระท าผิดสัญญาจ้าง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ วินัย จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

 ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง 
(9) ละทิ้งหน้าที่เกินสามวันท าการติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร 
(10) กระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 
(11) ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งโดยชอบ 
(12) เปิดเผยความลับในหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ 
(13) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(14) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
(15) ไม่ผ่านการประเมินผลงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(16) ยุบ หรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบส่วนงาน 
(17) สิ้นสุดภาระงานตามที่ได้รับการว่าจ้าง และผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่ผู้ว่าจ้าง

มอบหมายได ้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องบอกล่วงหน้า และผู้รับจ้าง

ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาทั้งสิ้นทุกประการ และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้
เบี้ยปรับเป็นจ านวนเงินเท่ากับค่าจ้างงวดสุดท้ายสามเดือนในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับตามท่ีเห็นสมควรได้ 

 

ข้อ 11 สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 
(1) ครบก าหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญาฉบับนี้ 
(2) ผู้รับจ้างตาย 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 10 
 

ข้อ 12 ถ้าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างจะช าระหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ  
อันมีต่อผู้ว่าจ้างทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากผู้ว่าจ้าง
ชดใช้หนี้สิน และหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้อีกด้วย  

ลงชื่อ     ผู้รับจ้าง 
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กรณีสืบเนื่องจากวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือ 
บันทึก รายงาน และวัสดุอ่ืน ๆ อันเก่ียวกับการด าเนินงานของผู้ว่าจ้างและท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับจ้าง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยพลัน 

ข้อ 13 สิทธิและหน้าที่อ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความเข้าใจโดยละเอียดแล้ว 

และยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ     ผู้ว่าจ้าง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ลงชื่อ     ผู้รับจ้าง 
(     ) 

 
ลงชื่อ     พยาน  ลงชื่อ     พยาน 
(     )   (    ) 
 
กรณีมีคู่สมรส ข้าพเจ้า     คู่สมรสของ     

ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแสดงความยินยอมในการท าสัญญาฉบับนี้ 
 

ลงชื่อ     คู่สมรส 
(     ) 

 
กรณีไม่มีคู่สมรส ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะที่ท าสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (โสด / หย่าร้าง / 

คู่สมรสถึงแก่ความตาย) 
ลงชื่อ     ผู้รับจ้าง 
(     ) 

ลงชื่อ     ผู้รับจ้าง 


