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สญัญาจ้างเลขที่ ……./………. 

 

 

 

 

 

สญัญาจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

    ท าที่มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

     
วันที่ .........  เดือน .............................  พ.ศ. ............ 

 
  สญัญาจ้างฉบับน้ีท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยทกัษิณ ต้ังอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต าบลเขารูปช้าง             

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โดย ...................................................ต าแหน่ง…………………..

ซ่ึงต่อไปในสญัญานี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”  ฝ่ายหน่ึง กบั ………………………………....

อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ........................  ต าบล ...........................................  
อ าเภอ...........................จังหวัด.....................................ซ่ึงต่อไปในสญัญานี้ เรียกว่า“พนักงานมหาวิทยาลัย” 
อกีฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสญัญากนัมีข้อววามดังต่อไปนี้  

ข้อ  1.   มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏบัิติงานให้กับ

มหาวิทยาลัยในต าแหน่ง………………………………….ประเภท ............................ 

สาย ............................................................ สงักัด..................................................................................................    
ต้ังแต่วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ............ จนถึงวันที่ .......... เดือน ............................

พ.ศ. ...........โดยตกลงเงินเดือนเร่ิมต้นในอตัราเดือนละ.................................................................บาท 

(........................................................................) และให้มีสทิธิได้รับเงินเพ่ิม สวัสดิการ หรือประโยชน์

เกื้อกูลต่าง ๆ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อบังวับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือว าสั่งของมหาวิทยาลัยทกัษิณ ทั้งน้ี

พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับภาระในการเสยีภาษีทั้งสิ้น 

ข้อ 2.  พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังวับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือ   

ว าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบัิติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งที่มีอยู่ในขณะท าสัญญาน้ีและที่จะ 

มีต่อไปในภายภาวหน้า ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจเปล่ียนแปลงได้ตามววามเหมาะสมและให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

สญัญานี้ ด้วย 

ข้อ 3.  พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาว่าจะปฏบัิติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยววาม

ซ่ือสัตย์สุจริต และเตม็ก าลังววามสามารถของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาววามรู้เพ่ิมเติมหรือกระท าการอื่นๆ    

อันจะเป็นการส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี  และสัญญาว่าจะ    

ละเว้นจากการรับจ้างท างาน หรือประกอบอาชีพใดตลอดอายุแห่งสัญญาน้ี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น     

ลายลักษณ์อกัษรจากมหาวิทยาลัย 

        ลงลายมือช่ือผู้ท าสญัญา............................................. 
                 ลงลายมือช่ือผู้รับสญัญา (มหาวิทยาลัย)............................................. 

ลบั 

ประเภท  พนักงานทดลองปฏบิัติงาน     สญัญา 1  
                  สญัญา 2  
                พนักงานประจ า 
                พนักงานพิเศษ 
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ข้อ 4.  การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังวับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือ

ว าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีอยู่ในขณะท าสญัญาน้ีและที่จะมีต่อไปในภายภาวหน้า 

ข้อ 5.  การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพ่ิมพูน

ววามรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังวับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือว าสั่งของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 6.  ในระหว่างการจ้างตามสัญญาน้ี ถ้าวู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีววามประสงว์จะเลิก

สัญญานี้ ก่อนก าหนดเวลา วู่สัญญาฝ่ายน้ันจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้วู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ัน วู่สญัญาฝ่ายน้ันจะต้องรับผิดชอบชดใช้ว่าเสยีหายให้กบัวู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง 

ข้อ 7.  ในระหว่างการจ้างตามสัญญาน้ี มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

โดยไม่ต้องจ่ายว่าชดเชยและหรือว่าสนิไหมทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี้   

7.1 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าววามผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย 
7.2 จงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับววามเสยีหาย 
7.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับววามเสยีหายอย่างร้ายแรง 

  7.4 ถูกสั่งลงโทษปลดออก  
  7.5 ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ า หรือผลการปฏบัิติงานประจ าปีไม่

ผ่านการประเมิน  
  7.6 ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏบัิติงานภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลังเสรจ็จากการ

ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏบัิติงานวิจัย ปฏบัิติงานบริการวิชาการ หรือเพ่ิมพูนววามรู้  
  7.7 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสบิห้าวันท าการติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมววร  

 7.8 ได้รับโทษจ าวุกตามว าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าวุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับววามผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือววามผิดลหุโทษ 

                   ข้อ 8.  สญัญานี้สิ้นสดุลงเมื่อ 

 8.1   ตาย 

 8.2   วรบเกษียณอายุ 

 8.3   ลาออก 

 8.4   สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ า หรือผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่วณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุววล

มหาวิทยาลัยทกัษิณก าหนด 

 8.5   ขาดวุณสมบัติตามข้อบังวับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุววลของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

 8.6   ถูกสั่งให้ออกหรือปลดออก 

 

      ลงลายมือช่ือผู้ท าสญัญา............................................. 

                 ลงลายมือช่ือผู้รับสญัญา (มหาวิทยาลัย)............................................. 
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 ข้อ 9.  ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏบัิติ หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้เกิดววามเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงาน

มหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ว่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ  ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย       

จะเรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินว่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ

ได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ว่าเสยีหายได้ เว้นแต่ววามเสยีหายน้ันเกดิจากเหตุสดุวิสยั 

 ข้อ 10. ในระหว่างการจ้างตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยสั่งให้

ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยอ้าง

ขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการน้ีมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ว่าล่วงเวลาหรือ

ว่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้ไปปฏบัิติงานดังกล่าวกไ็ด้ 

 ข้อ 11. ในระหว่างการจ้างตามสัญญาน้ี หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏบัิติงานตามสัญญาจ้าง

แล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้ นมา หรือสร้างสรรว์ผลงานขึ้นมาใหม่ ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์หรือลิขสิทธิ์ของ

ผลงานที่สร้างสรรว์ดังกล่าวเป็นกรรมสทิธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยด้วย 
 

 สัญญาน้ีท าขึ้ นสองฉบับมีข้อววามตรงกัน วู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อววามในสัญญา             

โดยละเอยีดตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและได้เกบ็สญัญานี้ ไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

 
    ลงช่ือ ....................................................................  มหาวิทยาลัย 

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

      

   
    ลงช่ือ .............................................................. พนักงานมหาวิทยาลัย 

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

   

 
    ลงช่ือ .........................................................................  พยาน 

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

 

 

    ลงช่ือ .......................................................................... พยาน 

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

 

 


