
 

สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทลูกจ้างประจ า 

 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่...................................................ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ..................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ................................................................................... 
อายุ.............ปี มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ณ บ้านเลขที่................. ตรอก/ซอย.................................................. 
หมู่ที่........... ถนน........................................................... ต าบล/แขวง..................................................................  
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด............................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ลูกจ้างมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ในต าแหน่ง...................................................................... .... สังกัด....................................................... 
มีก าหนดเวลา ดังนี้ 
   ตั้งแต่วันที่................. เดือน............................พ.ศ............ ถึงวันที่...............     
เดือน........................... พ.ศ............ โดยมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่
วันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร เว้นแต่มหาวิทยาลัยโดยมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะพิจารณาขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกล่าว 
   ตั้งแต่วันที่................... เดือน............................พ.ศ............ ถึงวันที่.................. 
เดือน........................... พ.ศ............ 
 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ
มาตรฐานภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือมีการเปลี่ยน
ต าแหน่งโดยเข้าสู่ชื่อต าแหน่งใหม่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยสามารถสั่งการหรือมอบหมายให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง หรือให้เข้าปฏิบัติงานในส่วนงานใด ๆ  ของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 2 มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายและลูกจ้างมหาวิทยาลัยตกลงรับเงินเดือนและเงินอ่ืน (ถ้ามี) ตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  
 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่ต้องชดใช้ 
หรือเงินอ่ืนใดตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ทีก่ าหนดให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยจ่ายจากเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งนั้น  

สัญญาเลขท่ี....................... 
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 ข้อ 3 การจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ไม่ช้ากว่าวันท าการ
สุดท้ายของเดือน  

 ข้อ 4 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน หากมีผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมีความประพฤติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติงาน
ต่อไปจนครบสัญญาจ้าง การทดลองปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 5 ในระหว่างการปฏิบัติงานในต าแหน่ง และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
จะถูกประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ้าความประพฤติ หรือ
การปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่พอใจ หรือไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ลูกจ้างมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้างได้  
 ข้อ 6 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยสับเปลี่ยน   
ย้ายลูกจ้างมหาวิทยาลัยไปท างานในสถานที่ต่าง ๆ  หรือไปท างานให้บุคคลอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรไม่ว่าจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราว 
 ข้อ 7 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นทั้งที่มีอยู่ในวัน
ท าสัญญานี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า 
 ข้อ 8 ถ้าลูกจ้างมหาวิทยาลัยจงใจขัดค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือละเลย 
ไม่น าพาต่อค าสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ หรือกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือท าประการอ่ืนอันไม่สมควร
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้างก่อนครบก าหนดเวลาจ้าง
ตามสัญญาได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 ข้อ 9 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องตั้งใจปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเต็มก าลังความสามารถของตน ทั้งจะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือกระท าการอ่ืน ๆ  อันเป็นการส่งเสริม
ให้กิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี ทั้งจะละเว้นการรับจ้างท างาน หรือประกอบ
อาชีพอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ และสัญญาว่าจะละเว้นการกระท าการใด ๆ ที่ขัด
กับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะมีข้ึนและเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและของบุคคลอ่ืน 
 ในกรณีที่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ซึ่งตนเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นหรือเกิดจาก
การท าผิดพลาดของตน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหาย
นั้นจะเกิดข้ึนโดยสภาพแห่งทรัพย์นั้นเองหรือที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
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 ข้อ 11 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย 

ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง

หรือเงินอ่ืนใดที่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหาย

นั้นจะเกิดข้ึนโดยสภาพแห่งทรัพย์นั้นเองหรือที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 ข้อ 12  การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การไป

ปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ

ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 13 การลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  

 กรณีที่การลาหยุดงานนั้นมีระยะเวลาเกินก าหนดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการงานของ 

มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 ข้อ 14 ลูกจ้างมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในกรณ ีดังนี้ 

  14.1 ขาดงาน 

  14.2 ลาเกินก าหนดตามข้อ 13 

 ทั้งนี ้การหักเงินเดือนให้หักในอัตรา 1 ใน 22 ของเงนิเดือนต่อ 1 วันท าการที่ขาดงานหรือลาเกิน

ก าหนดนั้น 

 ข้อ 15 ถ้าลูกจ้างมหาวิทยาลัยละทิ้งหน้าที่เป็นอาจิณ  หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเกิน 5 วันท าการ

ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้างก่อนครบก าหนดเวลาจ้างตามสัญญาได้โดยไม่ต้อง

แจ้งล่วงหน้า 

 ข้อ 16 นอกจากสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบอายุสัญญาจ้างแล้ว สัญญานี้สิ้นสุด เมื่อลูกจ้างมหาวิทยาลัย

พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

  ข้อ 17 เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ 16 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเดือนให้เพียงวันสิ้นสุด

ของการท างาน 

 ข้อ 18 สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทยและข้อพิพาทใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้   

ให้ด าเนินคด ีณ ศาลไทย 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................มหาวิทยาลัย 
           
 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
      
 
      ลงชื่อ............................................................พยาน 
         
 
      ลงชื่อ.............................................................พยาน 
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