
-๒- / ข้อ ๓ พนักงาน... 

  
 
 
  
          
                                      

สัญญาเลขท่ี .............../.............. 
 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน 

  
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่…………….…………………………..… ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย 

……………………………………………………………..… ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปสัญญานี้  
จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

นาย/นาง/นางสาว………………….……….………..…………....... เกิดเมื่อวันที่….........เดือน………………..….. 
พ.ศ. …….………... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ………………..…………………………………….…..…… ออกให้ 
ณ ……………………..................… วันออกบัตรวันที…่…………………..…... วันบัตรหมดอายุวันที…่………………..…..… 
สัญชาติ…………….. เช้ือชาติ……………... อายุ…...........…ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..……………..…หมู่ที่............... 
ถนน….......................…….…… ต าบล/แขวง….…...........….......................... อ าเภอ/เขต…............…..........……
จังหวัด..…...................………………….. รหัสไปรษณีย์ ……………...….....….โทรศัพท์บ้าน ….…………………..…….. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...……………………..….……..   e-mail : ……………………………………………......... ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้ เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้าง 

เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง………………………………………………………….……………........….. ระดับ.......................  
หน่วยงาน……...………………………….……..….…….………. ส่วนงาน…………………………………………………..…….…  
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีก าหนดอายสุัญญาจ้างเป็นเวลา.......ป ีตั้งแต่วันท่ี........ เดือน…………………..….... 
พ .ศ. ……..... ถึงวันที่…….…เดือน……….……………...…. พ .ศ . …………….. พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับ
เงินเดือนจ านวนเดือนละ ..…………..….……….บาท (…………………………………………………..………..…………..…..) 
โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายไม่เกินทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้
มหาวิทยาลัย หักภาษีเงินได้ และเงินประกันสังคม  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะถูกหักเงินส ารองเลี้ยงชีพจาก
เงินเดือนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสารก าหนดหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 

 
 

     รูปถ่าย 
      1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป์ 
1 บาท 

ต้นฉบับ 



-๒- 

ข้อ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า  

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือย้ายหน่วยงานได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิดสัญญาจ้าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งวินยัและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) สิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง 
(๔) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๕) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเกี่ยวกับ  

การบริหารงานบุคคล  
(๖) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(๗) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะได้รับผลการประเมินระดับ ๒ เป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 

หรือได้รับผลการประเมินระดับ ๑ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(๘) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕ 
(๙) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะขาดงานเกินเจ็ดวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๑๐) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะมีการยุบส่วนงาน หน่วยงาน ปิดหลักสูตรหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
(๑๑) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะเป็นโรคหรือมีสุขภาพที่ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานได้ 
(๑๒) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

     ข้อ ๗ เมื่อสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องช าระหนี้ 
หรือภาระผูกพันใดๆ อันมีต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัย 
หักเงินเดือนและเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้หนี้สินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้
ทั้งหมด 
 ข้อ ๘ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างฉบับนี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ   
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการประพฤติผิดสัญญาและก่อให ้
เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย
ทุกประการ 
 ข้อ ๙ สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาเพื่อการจัดท าบริการสาธารณะ ในกรณีที่คู่สัญญามีข้อพิพาท  
ให้อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
           มหาวิทยาลัยมีสทิธิแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ได้ฝ่ายเดียว เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
-๓- / สญัญาฉบับนี้... 



-๓- 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่ง   
สัญญานี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
ลงช่ือ …………..………………..……………………………… มหาวทิยาลยั 

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

 
 ลงช่ือ ……….……………………..……………………………… พยาน 
  (………………………………….………....…………..) 
 
 
กรณีมีคู่สมรส ข้าพเจ้า ……………………………………..…………. (คู่สมรส)  ขอให้ความยินยอมในการท าสัญญา
ฉบับนี ้
 

 
   ลงช่ือ ……….……………………..……………………………… คู่สมรส 
           (………………………………………….…...…………..) 



-๒- / ข้อ ๓ พนักงาน... 

  
 
 
  
          
                                      

สัญญาเลขท่ี .............../.............. 
 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน 

  
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่…………….…………………………..… ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย 

……………………………………………………………..… ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปสัญญานี้  
จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

นาย/นาง/นางสาว………………….……….………..…………....... เกิดเมื่อวันที่….........เดือน………………..….. 
พ.ศ. …….………... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ………………..…………………………………….…..…… ออกให้ 
ณ ……………………..................… วันออกบัตรวันที…่…………………..…... วันบัตรหมดอายุวันที…่………………..…..… 
สัญชาติ…………….. เช้ือชาติ……………... อายุ…...........…ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..……………..…หมู่ที่............... 
ถนน….......................…….…… ต าบล/แขวง….…...........….......................... อ าเภอ/เขต…............…..........……
จังหวัด..…...................………………….. รหัสไปรษณีย์ ……………...….....….โทรศัพท์บ้าน ….…………………..…….. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...……………………..….……..   e-mail : ……………………………………………......... ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้ เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้าง 

เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง………………………………………………………….……………........….. ระดับ.......................  
หน่วยงาน……...………………………….……..….…….………. ส่วนงาน…………………………………………………..…….…  
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีก าหนดอายุสญัญาจา้งเป็นเวลา.......ปี ตั้งแต่วันท่ี........ เดือน…………………..….... 
พ .ศ. ……..... ถึงวันที่…….…เดือน……….……………...…. พ .ศ . …………….. พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับ
เงินเดือนจ านวนเดือนละ ..…………..….……….บาท (…………………………………………………..………..…………..…..) 
โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายไม่เกินทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้
มหาวิทยาลัย หักภาษีเงินได้ และเงินประกันสังคม  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะถูกหักเงินส ารองเลี้ยงชีพจาก
เงินเดือนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสารก าหนดหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 
 

    รูปถ่าย 
     1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป์ 
1 บาท 

คู่ฉบับ 



-๒- 

ข้อ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้ และท่ีจะได้ออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า  

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือย้ายหน่วยงานได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิดสัญญาจ้าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) สิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง 
(๔) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๕) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  
(๖) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(๗) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะได้รับผลการประเมินระดับ ๒ เป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 

หรือได้รับผลการประเมินระดับ ๑ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(๘) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕ 
(๙) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะขาดงานเกินเจ็ดวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๑๐) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะมีการยุบส่วนงาน หน่วยงาน ปิดหลักสูตรหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
(๑๑) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะเป็นโรคหรือมีสุขภาพที่ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานได้ 
(๑๒) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง เพราะหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๑๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

     ข้อ ๗ เมื่อสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องช าระหนี้ 
หรือภาระผูกพันใดๆ อันมีต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที  รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัย 
หักเงินเดือนและเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้หนี้สินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้
ทั้งหมด 
 ข้อ ๘ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างฉบับนี้  หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ   
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าด้วยประการใดๆ  อันเป็นการประพฤติผิดสัญญาและก่อให ้
เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย
ทุกประการ 
 ข้อ ๙ สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาเพื่อการจัดท าบริการสาธารณะ ในกรณีที่คู่สัญญามีข้อพิพาท  
ให้อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
           มหาวิทยาลัยมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ได้ฝ่ายเดียว 
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
-๓- / สญัญาฉบับนี้... 



-๓- 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่ง   
สัญญานี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
ลงช่ือ …………..………………..……………………………… มหาวทิยาลยั 

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

 
 ลงช่ือ ……….……………………..……………………………… พยาน 
  (………………………………….………....…………..) 
 
 
กรณีมีคู่สมรส ข้าพเจ้า ……………………………………..…………. (คู่สมรส)  ขอให้ความยินยอมในการท าสัญญา
ฉบับนี ้
 

 
   ลงช่ือ ……….……………………..……………………………… คู่สมรส 
           (………………………………………….…...…………..)  
 


