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


