










                                                                                                                                    เลขที่สัญญาจ้าง .................................................. 

 
 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
         ท าท่ี ......................................................  

           วัน ............. เดือน ............................. พ.ศ. .....................  
 
สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข

อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย ................................................................. ............................................
ต าแหน่ง (อธิการบดี/รองอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน) ............................................................................. ............. 
ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี ตามค าสั่งมอบอ านาจที่ ........... ......./.............. ฉบับลงวันที่ …...................... 
แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ ง กับ นาย/นาง/นางสาว 
............................................................................................ อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ................................. 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................................. แขวง/ต าบล ........................................ 
เขต/อ าเภอ ................................... จังหวัด ........... ............................... โทรศัพท์ ............................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาไว้
ต่อกัน ดังนี้ 

ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง  และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างาน ในต าแหน่ ง 
................................................ สังกัด...................................................... ส่วนงาน ............................................... 
โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา  มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง .......... ปี ............. เดือน ............ วัน  ตั้งแต่วันที่ .............  
เดือน .................. พ.ศ. ............. ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  จนถึงวันที่ ........ เดือน ...................พ.ศ. .............  
 

ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราเริ่มต้นเดือนละ 
....................................บาท  (............................................................................................................................) 
 

 ข้อ ๓  เงินเดือนตามข้อ  ๒  จะจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน  โดยจ่ายให้ในวันท าการ
ก่อนวันท าการสุดท้ายสามวันท าการ 
 

ข้อ ๔  ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่  หรือสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม  หรือตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๕  พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับการเพ่ิมเงินเดือน  ปรับต าแหน่ง  ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่งและมติอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 



 
                                                     -๒- 
 

ในวันท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง  และให้ถือว่ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ค าสั่งและมติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

 

ข้อ ๖  พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถของตน ตลอดจนรักษาวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง กฎหมาย ข้อบังคั บ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง และมติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ 
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง และให้ถือว่า กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาฉบับนี้ 

 

ข้อ ๗  ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ถ้ามหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็น  
ที่จะเลิกจ้าง  พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้างได้  โดยมหาวิทยาลัยจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๙๐  (เก้าสิบ) วัน 
 

 ข้อ ๘  สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ครบเกษียณการปฏิบัติงาน 
(๓)  ลาออกหรือได้รับอนุญาตให้ลาออก แล้วแต่กรณี 
(๔)  ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนก าหนด 
(๕)  สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
(๖)  มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อผลการประเมินไม่ผ่านหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้

ในสัญญาจ้าง หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(๗)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(๘)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในกรณีของพนักงานต าแหน่งบริหาร ซึ่งก่อนด ารงต าแหน่งผู้บริหาร

เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๙)  ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 

การบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑๐)  ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๔๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารบุคคลของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑๑)  ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๑๒)  กรณีอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล 
 

ข้อ ๙  ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้  
และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัย
เป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย 

 



                                -๓- 
 
 

 ข้อ  ๑๐   เพ่ื อ เป็ นหลั กประกัน ในการท าสัญ ญ าฉบั บนี้   พนั ก งานมหาวิทยาลั ย ได้ จั ด ให้  
(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติงาน  
และความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน พนักงานมหาวิทยาลัย  
ผู้นั้น จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย  
หรือวันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี   
โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ  และหากพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที  เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น  
จากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานโดยไม่มีผู้ค้ าประกันได้ 
 

 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้  พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมที่จะถือ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย  และให้ถือค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
      ๑. การท าสัญญาจ้างนี้ให้พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงของคู่สัญญา 

๒. หากพิมพ์หรือเขียนข้อความใดผิด ให้ขีดฆ่าออกและลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
 ๓. ข้อความใดที่สัญญาจ้างระบุไว้หากไม่ประสงค์จะใช้ ให้ขีดฆ่าข้อความนั้นออกเสีย 
 ๔. สังกัดหน่วยงานภายในส่วนงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานภายในส่วนงาน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เช่น ภาควิชา ส านักงาน ศูนย์ กอง ฝ่าย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” เป็นต้น 
 ๕. สังกัดส่วนงาน ให้ระบุชื่อส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(ลงชื่อ)............................................มหาวิทยาลัย 
        (.............................................) 
 
 

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

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

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



สัญญาค้ าประกัน 
(แนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ท าท่ี................................................................................  
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................. . 

 

  ข้าพเจ้า (๑) ..........................................................................................อาย.ุ.........................ป ี
อาชีพ..........................................................ต าแหน่ง............................................สงักัด..... ................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี........................ ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ . 
ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด......... ........................
รหัสไปรษณีย์..................................... ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................................... ตรอก/ซอย............... ...............
ถนน....................................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เข ต................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......... ............................
คู่สมรสชื่อ........................................................... ...... เกี่ยวพันกับ (๒)..................................................................
โดยเป็น................................................... ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ตามท่ี (๒) ............................................................................. ได้ท าสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามสัญญาเลขที่.................../................... ฉบับลงวันที่.......................................... ให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว จึงขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าถ้า (๒) ............................................................ ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ หรือ
ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือล้มละลาย หรือตาย หรือกลายเป็น
บุคคลไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบหรือย้ายภูมิล าเนาโดยมิได้แจ้งให้ทราบ  และ
มหาวิทยาลัยได้เรียกให้ (๒) ............................................................................. ช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย
บูรพาแล้ว หากไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเต็มจ านวน และตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี  
ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้  
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร นั้ น ใ ห้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า  ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง  (๒ ) 
...................................................................... ตามสญัญาดังกลา่ว เปน็จ านวนเงินสูงสดุไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาท) ทันทีที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาจนกว่า
จะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น  
(ถ้าหากมี) จนครบถ้วนภายในวงเงินค้ าประกัน 
 

ข้อ ๒  ในกรณีที่  (๒) .................................................. ............ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
บูรพาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไปอีกนั้น  และมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือบอกกล่าว
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับเป็นผู้ค้ าประกัน (๒) ........................................................
ต่อไปตลอดระยะเวลาที่ (๒) ................................................................ ได้อยู่ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยบูรพาดังกล่าวด้วย และถ้า (๒) .......................................................................... ผิดสัญญา
ดังกล่าวด้วยประการใด ๆ หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือ
ล้มละลาย หรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบหรือย้าย
ภูมิล าเนาโดยมิได้แจ้งให้ทราบ และมหาวิทยาลัยได้เรียกให้ (๒) ........................................................................   
 
 
................................................  ………………………………………….. 
   ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน                     ลงลายมือชื่อพนักงาน 



-๒- 
 

ช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเต็มจ านวน และตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอม ช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน 
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการนั้นให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความรับผิดชอบของ 
(๒)........................................................ ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) ทันทีที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญา
จนกว่าจะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ราย
นั้น (ถ้าหากมี) จนครบถ้วนภายในวงเงินค้ าประกัน 
   

  ข้อ ๓  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ให้แก่ (๒) 
....................................................................... ไม่ว่ากรณีใด  ๆ โดยได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ  
และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมเป็นหนังสือในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น  โดยแจ้งให้
มหาวิทยาลัยบูรพาทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
หนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ 
แห่งหนี้รายนั้น (ถ้าหากมี) จนครบถ้วนภายในวงเงินค้ าประกัน 
 

  ข้อ ๔  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างที่ (๒)...................................................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
 

  ข้อ ๕  การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญานี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยจัดส่งหนังสือ 
ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในสัญญานี้ และกรณีที่ข้าพเจ้า
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยบูรพาทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  หากข้าพเจ้าไม่แจ้ง 
ให้มหาวิทยาลัยบูรพาทราบ  ให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวตามที่อยู่ในสัญญานี้มีผลชอบแล้ว  นับแต่เวลา  
ที่หนังสือนั้นไปถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งไว้ 
 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ   
ต่อพยาน 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ค้ าประกัน  
                                      (............................................. .................................) 
 
   ลงชื่อ................................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  
         (................................................................................)  
 
   ลงชื่อ.................................................................................พยาน 
         (.................................................................................)  
 
   ลงชื่อ........................................................................ .........พยาน 
         (.................................................................................)  
 
........................................................ 
        ลงลายมือชื่อพนักงาน 



 
 

-๓- 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................................ผู้ค้ าประกัน  
         (.................................................................................)  
 
 
 
........................................................ 
       ลงลายมือชื่อพนักงาน 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ในช่อง (๑) ให้ระบุ ชื่อผู้ค้ าประกัน 
     ๒. ในช่อง (๒) ให้ระบุ ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติงาน 


