
 
สัญญาจ้างลกูจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น เมื่อวันที่……………... เดือน…………………….………………… พ.ศ. .…….……………... 

ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...……ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ที่............................... ลงวันที่.....................................………….....…… ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ฝ่ายหน่ึง กับนาย/นาง/นางสาว………………..................................................................................................................
เกิดวันที่..........เดือน................................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน.........................................................              
อายุ..........ปีอยู่บ้านเลขที่………………….…. ตรอก/ซอย…….………..…..........…. ถนน……….…….……..………………..…..
แขวง/ตําบล……………………………………………………………….. เขต/อําเภอ..................................................................... 
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์........................................ช่ือสามี/ภรรยา
..................................................................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหน่ึงคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้า งลูกจ ้า งมหาวิทยาลัย เข้าปฏิบ ัต ิง าน เป็นลูกจ้า งของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
มีกําหนดเวลา…..…ปี.........เดือน……....วัน นับต้ังแต่วันที่............... เดือน..............................................พ.ศ.................. 
ถึงวันที่…………. เดือน……………..….…......…...…. พ.ศ………...……โดยให้มีตําแหน่งสังกัด อัตราจ้าง เงินเดือน และ
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติงานตามคําสั่ง ข้อตกลงเก่ียวกับ   
ภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย และการปฏิบัติงานให้มีเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดและลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อตกลง       
ที่มหาวิทยาลัยจะได้กําหนดขึ้นต่อไปภายหน้า 

ข้อ ๒ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การ
ปฏิบัติงานและตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถของลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วย 
ความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียร มีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน จะรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดและที่จะกําหนดขึ้นต่อไป 
ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 

 

ลงลายมือช่ือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ...................................................................... 

      / ข้อ ๓ มหาวิทยาลัย ... 

 
รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 

 
ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยอาจมีหนังสือบอกกล่าวการเลิกสัญญาจ้างได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 

 (๒) ถูกสั่งลงโทษให้ออก 

 (๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 

 (๔) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัย  
อย่างร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 (๕) ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอและไม่มีประสิทธิภาพ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที่  

 (๖) ละทิ้งหน้าที่ในคราวเดียวกันติดต่อกันเกินสิบห้าวันทําการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

 (๗) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 

ข้อ  ๔ บรรดางานอันมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมท้ังงานสร้างสรรค์ ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ที่เกิด
จากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ไม่ว่า 
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดอันเน่ืองมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน 
บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญาน้ี และเกิดจาก
ความรับผิดของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตาม 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากลูกจ้างมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด  
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่มิได้ชําระหรือที่ยังมิได้ชําระอีกในอัตรา             
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วยนับแต่วันที่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจ หรือมิได้ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

 

 

ลงลายมือช่ือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ...................................................................... 

      / ข้อ ๘ ในกรณี ... 



-๓- 

 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญาน้ีลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอ่ืนใดที่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะพึงได้รับ
จากมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๙ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงผูกพันตนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในประกาศแนบท้าย 
สัญญาจ้าง และรวมถึงบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดที่มีข้อกําหนดหรือสั่งการใด 
อันเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

หนังสือสัญญาน้ีทําขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานท่ีลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

ลงช่ือ......................................................................ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
(………………..…………..………………….……………) 

 

ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย  
(…………………..….………………………………………) 

 

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

 

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

 

 



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
------------------------------------------------------------ 

 

ทําที่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ _____ เดือน _______________ พ.ศ. ________ 

 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ราย ________________________________________________________________________________  
ตําแหน่ง ________________________ สังกัด _______________________________________________  
 

 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างน้ี ดังน้ี 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ .................................................................  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือข้อตกลงเก่ียวกับภาระงาน (Term of 
Reference) ที่คู่สัญญาลงลายมือชื่อกํากับไว้ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ หรือที่จะแก้ไขในอนาคต   

๒. การลา  
ให้นําประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
๓. สวัสดิการ 

ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์ 
อย่างอ่ืนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

หมายเหตุ : ลูกจ้างมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยภายหลังครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง  
   
 

ลงช่ือ......................................................................ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
     (………………..…………..………………….……………) 

  
ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย  
     (…………………..….………………………………………) 

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

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

  

ลจม ๑ 



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
------------------------------------------------------------ 

 

ทําที่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ _____ เดือน _______________ พ.ศ. ________ 

 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ราย ________________________________________________________________________________  
ตําแหน่ง ________________________ สังกัด _______________________________________________  
 

 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างน้ี ดังน้ี 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ .................................................................  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือข้อตกลงเก่ียวกับภาระงาน (Term of 
Reference) ที่คู่สัญญาลงลายมือชื่อกํากับไว้ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ หรือที่จะแก้ไขในอนาคต        

๒. การลา  
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยลาหยุดงานได้ตามประเภทการลาที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างน้ี

และโดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ดังน้ี 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร และการลาเลี้ยงดูบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อนประจําปี ไม่ให้นําวันลาที่ยังเหลืออยู่มาสะสมในปีต่อไป 
(๖) การลาอุปสมบทหรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจย์ หรือลาไปปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาอ่ืนๆ ตามท่ี กบบ. กําหนด 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้นําประกาศมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
๓. สวัสดิการ 

๓.๑ เงินสมทบประกันสังคม 
๓.๒ โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
หมายเหตุ : ลูกจ้างมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยภายหลังครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง  

 
ลงช่ือ......................................................................ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
     (………………..…………..………………….……………) 

 
ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย  
     (…………………..….………………………………………) 

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

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

ลจม ๒ 



ข้อตกลงเก่ียวกับภาระงาน 
 

 ภาระงานที่มอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................. 

ปฏิบัติงานแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 ดังน้ี ........................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ..................................................................................... ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 1. ภาระงานเป็นข้อตกลงระหว่างส่วนงานกับลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 2. การกรอกรายละเอียดในภาระงานให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มฉบับน้ี หรือทําเป็นเอกสาร
เพ่ิมเติมแนบทา้ยสัญญาโดยให้ระบุจํานวนหน้าของเอกสารเพ่ิมเติมด้วย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องลงลายมือช่ือใน
เอกสารเพ่ิมเติมทุกหน้า 

 




