
 
 

 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นเมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ............... ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย.......................................................  ตําแหน่ง.......................................
หรื อ ผู้ รั บ ม อบ อํ าน าจ จ ากอ ธิ ก า รบ ดี  ซึ่ ง ต่ อ ไ ป ใน สัญญานี้ เ รี ย ก ว่ า  “มหา วิ ท ย าลั ย” ฝ่ า ยห น่ึ ง                
กับ..........................................................อายุ.......... ปี ภูมิลําเนาอยู่ ณ  เลขที่..........หมู่ที่........ซอย..........................
ถนน.............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์..........................เลขประจําตัวประชาชน....................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” ทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุดรธานี โดยมีข้อตกลงดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติงานในสาย..................................................
ตําแหน่ง...........................................สังกัด.................................................โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่..............    
เดือน........................พ.ศ.................เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบ 
๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยได้รับค่าจ้างแรกบรรจุเริ่มต้นในอัตราเดือนละ...................บาท (.................................................) 
 ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างน้ี มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะสั่งการหรือมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดนอกเหนือจากงานในหน้าที่ตามวรรคแรกหรือให้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆของ
มหาวิทยาลัยได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามสัญญาน้ีให้
บังเกิดผลดีที่สุด ตามความรู้ความสามารถของตนและจะประพฤติหรือปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง มติหรือหลักเกณฑ์ใดๆ ของมหาวิทยาลัยและทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญาน้ี และ
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้าง ณ วันทําสัญญาเดือนละ.......................................................บาท
(.........................................)เงินประจําตําแหน่งเดือนละ(ถ้ามี)................................บาท(..........................................) 
เงินค่าตอบแทน(ถ้ามี)........................บาท(........................................) โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนเงินอ่ืนที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงต้องชําระก่อน 
 ข้อ ๔ สัญญาน้ีสิ้นสุดเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย 

สําหรบัเจ้าหนา้ที่บันทึก 
สัญญาเลขที ่......................../ ๒๕ ...............
เลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย..........................

แบบ ส.มร.อด. ๑ - ๒ 

รูปถ่าย
ขนาด 
๑ นิ้ว 

ปิดอากร 
แสตมป์ 

ลงช่ือ.................................... 
    พนักงานมหาวิทยาลัย
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 ข้อ ๕ หากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดแห่งสัญญาน้ี 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ทั้งน้ี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะน้ัน คู่สัญญาฝ่ายน้ันจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทําการใดๆ ในระหว่างการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
มหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความ
เสียหายน้ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 ข้ อ  ๖  เ พ่ื อ เ ป็นหลั กประกั น ในการปฏิ บั ติ ต ามสัญญา น้ี  พนักงานมหา วิทยาลั ย ไ ด้ จั ด ใ ห้                 
(นาย/นาง/นางสาว).................................................ทําสัญญาค้ําประกันและรับผิดชอบตามสัญญาน้ี และพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะไม่เพิกถอนผู้ค้ําประกันดังกล่าว ตราบเท่าที่พนักงานมหาวิทยาลัยยังต้องรับผิดชอบต่อ
มหาวิทยาลัยตามสัญญาอยู่ และหากผู้ค้ําประกันเสียชีวิตหรือไม่สามารถอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ค้ําประกันได้ต่อไป
หรือผู้ค้ําประกันบอกเลิกหรือถอนการคํ้าประกัน พนักงานมหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและจัดหา   
ผู้ค้ําประกันคนใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันภายใน ๓๐ วัน  
 ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
บังคับเอาจากผู้ค้ําประกันตามวรรคแรกด้วย  

หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อน้ี มหาวิทยาลัยถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ ๗ การปฏิบัติงาน การลา และวันหยุดของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ข้อ ๘ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องส่งมอบงานรวมทั้ง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือการควบคุมดูแลของตนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยโดนพลัน 
 ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและเอกสารอ่ืน
ใดในการสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและขอรับรองว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารท่ีแท้จริงและถูกต้องตรง
ตามท่ีประกาศรับสมัคร 
 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง
ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยและชดใช้
เงินคืนในส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยอันเน่ืองมาจากการใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาดังกล่าว 
 ข้อ ๑๐ ในระหว่างการจ้างตามสัญญาน้ี หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือตามสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือสร้างสรรค์ผลงานช้ินใหม่ให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
หรือลิขสิทธ์ิของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................... 
    พนักงานมหาวิทยาลัย
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สัญญาน้ีทําขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
น้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 
 
    ลงช่ือ................................................................มหาวิทยาลัย 
          (................................................................) 

    ลงช่ือ................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
          (................................................................) 

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

    ลงช่ือ................................................................พยาน 
          (................................................................) 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายสัญญาทดลองปฏิบัติหน้าที่ฉบับน้ี (ถ้ามี) ได้แก่ 
 

๑. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า  
๒. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๓. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๔. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๕. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๖. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๗. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๘. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๙. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า 
๑๐. ............................................................................................................ จํานวน ........... หน้า  

 
 


