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สัญญาจางลูกจาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัญญาเลขที่ ....................../...............
ทําที่ ..........................................................................
วันที่ ............... เดือน......................... พ.ศ. ..................
หนังสือสัญญาจางลูกจางฉบับนี้ ทําขึน้ ระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย.................................................................................. ตําแหนง.................................................................... ผูรับมอบอํานาจ ซึ่ง
ตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา“มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่ง กับ............................................................................................…. เลขที่
บัตรประชาชน..............................................อายุ ....…....ป พรรษา ................... อยูบา นเลขที…่ ..……... หมู.............
ถนน………......................… ตําบล………...................………..…. อําเภอ…….........……............…จังหวัด……………….....……….........…
รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท……………….......………..ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ลูกจาง” อีกฝายหนึง่
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาจางไวตอกัน ดังนี้
ขอ 1 มหาวิทยาลัยตกลงจางและลูกจางตกลงรับจางทํางานใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนลูกจาง
ตําแหนง…………..…………………………... สังกัด.......................................... โดยใชคุณวุฒ.ิ ....................................................................
ในการปฏิบัตหิ นาทีม่ ีกําหนดระยะเวลา .................ป .............เดือน เริม่ ตัง้ แตวนั ที่........... เดือน.................................พ.ศ. ............... ถึง
วันที.่ ............ เดือน......................................พ.ศ. ...............
ขอ 2 มหาวิทยาลัยและลูกจาง ตกลงอัตราคาจาง เดือนละ ............................................................ บาท
(..................................................................................) และใหไดรับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 3 ลูกจางมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามภาระงาน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตําแหนงงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายสัญญานี้ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ขอกําหนด คําสั่งและประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 4 ลูกจางตกลงปฏิบตั ิงานใหกบั มหาวิทยาลัย ตามขอ ๓ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยัน หมัน่
เพียรรับผิดชอบ อุทิศเวลาในวันและเวลาทํางาน ทุม เทเต็มกําลังความรู ความสามารถของตนใหแกมหาวิทยาลัย
และไมกระทําการที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมอยางเครงครัด
และสัญญาวาจะละเวนจากการรับจางทํางาน หรือประกอบอาชีพอื่นใดตลอดอายุแหงสัญญา
นี้ดว ย เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัย

2

ลูกจางตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ไมนําความลับหรือขอมูลของมหาวิทยาลัยไป
ใหหรือเปดเผยแกผูใดผูหนึ่ง โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ขอ 5 วันและเวลาปฏิบัตหิ นาทีว่ ันหยุด และสิทธิการลาของลูกจาง ใหเปนไปตามประกาศของ

ขอ ๖ ในระหวางอายุสัญญาจางนี้ มหาวิทยาลัยมีอํานาจบอกเลิกสัญญาจางลูกจางไดทันทีโดยไม
ตองจายคาชดเชยและคาสินไหมทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอตําแหนงหนาที่
(๒) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอัน ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) เจตนาหรือจงใจฝาฝนปฏิบัติตามสัญญานี้ เปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย
(๔) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ขาดงานติดตอกันรวมทั้งวันหยุดงานของมหาวิทยาลัยเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอ ๗ หากลูกจางประสงคจะลาออกกอนสัญญาจางสิ้นสุด ใหยื่นหนังสือลาออกลวงหนากอนไม
นอยกวา 30 วัน มิฉะนั้น ลูกจางตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขอ ๘ สัญญานี้เปนอันสิ้นสุด เมื่อ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ลูกจางมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตอไปตามความเห็นของแพทยในโรงพยาบาลของรัฐ
(๗) สวนงานหรือตําแหนงถูกยุบ
(๘) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจางตาม ขอ ๖
(๙) ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๙ ถาลูกจางปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการใด ๆ ในระหวางการเปนลูกจางจน
เป น เหตุ ให เกิ ด ความเสี ย หายแก ม หาวิ ท ยาลั ย ลู ก จ า งยิ น ยอมชดใช ค า เสีย หาย ภายในกํ า หนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยเรียกรองและยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ไมอาจเรียกคาเสียหายจากลูกจางได ใหไปบังคับกับผูค้ําประกันในจํานวนที่ลูกจากตองชดใช เวนแต
เปนการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบดวยกฏหมาย หรือเปนเหตุสุดวิสัย
ขอ 10 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากลูกจางปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลวกอใหเกิดผลงานหรือ
สิ่งประดิษฐ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐหรือลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาว ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
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ขอ 11 รายละเอียดเอกสารแนบทายเพื่อประกอบสัญญาจางฉบับนี้ จะสมบรูณก็ตอเมื่อปฏิบัติตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนดไวเทานั้น หรือแลวแตกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานและเขาใจขอความในสัญญาโดย
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ) ................................................. มหาวิทยาลัย (ลงชื่อ) .................................................. ลูกจาง
(................................................)
(.................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. พยาน
(................................................)

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

หมายเหตุ : เอกสารแนบทายสัญญาจาง (ถามี) แลวแตละกรณี
๑. .........................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
๔. .........................................................................................................................
๕. .........................................................................................................................
๖. .........................................................................................................................
๗. .........................................................................................................................
๘. .........................................................................................................................

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

......... หนา
......... หนา
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......... หนา
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