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ลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ 

                                                                  ทําที่  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
                   เลขที่  ๑๑๙  หมูที่  ๙  ตําบลชมพ ู
                 อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๐๐ 
 
                                                                  วันที่ ….....…. เดือน ………………………. พ.ศ. ………….. 

 
ประเภท  (    ) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ 
    (    ) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
    (    ) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป 
 
  หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบั ติราชการฉบับน้ี ทํา ข้ึนระหวาง        
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยผู ช วยศาสตราจารย เล็ก  แสงมีอานุภาพ  ตําแหนง  อ ธิการบดี        
มห า วิทย าลั ย ร าช ภัฏลํ า ป า ง  ซึ่ ง ต อ ไป ในสัญญ า น้ี เ รี ย ก ว า  “มหา วิทย าลั ย ” ฝ า ยห น่ึ ง                                              
กับ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................                           
เลขประจําตัวประชาชน................................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.......................................... 
อ า ยุ . . . . . . . . . . . . . . . . ป  อ ยู บ า น เ ล ขที่ ……..............…ถน น………………........…..……ซ อย …………….......……                           
แขวง/ตําบล………….……....……...……เขต/อําเภอ………..….…...........…………จังหวัด…………..….…………………….…..                  
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท……………….….…….…………ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “พนักงาน” 
อีกฝายหน่ึง ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกันทําสัญญาสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการไว
ตอกันดังตอไปน้ี 
 
  ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจาง และพนักงานตกลงรับจางทํางานใหแกมหาวิทยาลัยโดยเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการประเภท............................................................................................
ตําแหนง......................................................................สังกัด..................................................................................
เริ่มปฏิบัติราชการต้ังแตวันที่..............เดือน.............................................พ.ศ.....................เปนตนไป  และสิ้นสุด
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ วันที่.................เดือน.............................พ.ศ..................
หรื อ เมื่ อมี เ ห ตุตามขอ  ๙   แห ง สัญญาฉบับ น้ี  พนักงานจะไดรั บค าจ า ง  เป น เ งิ นจํ านวน เ ดือน
ละ……...............................……บาท (...............................................................................) หรือตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยจะจายคาจางเปนรายเดือนทุกวันทําการสุดทายของเดือน
และพนักงานยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได เงินประกันสังคมและเงินสะสมจากคาจางดังกลาว (ถาม)ี 

 
 

รูปถาย 



สัญญาเลขที่...................../๒๕........ 

................................................... 
ลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒
 
  ขอ  ๒  พนักงานจะตองทดลองปฏิบัติราชการเปนเวลา ๑ ป และหากมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ พนักงานยินยอมใหมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
ราชการออกไปอีกได แตรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการเดิมแลว ตองไมเกิน ๑  ป  ๖  เดือน            
หากพนักงานไมผานการทดลองปฏิบัติราชการใหสัญญาสิ้นสุดลงทันที การประเมินผลการทดลอง         
ปฏิบัติราชการของพนักงานใหถือเปนที่สุด  
 
  ขอ  ๓  พนักงานที่ผานการทดลองปฏิบัติราชการตามขอ ๒ แลว ถือวาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 
  ขอ  ๔  ในวันทําสัญญาฉบับน้ีพนักงานไดนําหลักประกันเปนเงินสดจํานวน…….........…...…………….
บาท (………………………………..............................................………...) มามอบไวกับมหาวิทยาลัย เพื่อประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา และจะคืนเงินประกันใหเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับน้ี หากพนักงานประสงคลาออก พนักงานตอง
แจงเปนลายลักษณอักษรกับมหาวิทยาลัยกอนลาออก   ไมนอยกวา ๓๐ วัน(สามสิบวัน) ถาแจงความประสงค
ลาออกนอยกวา ๓๐ วัน(สามสิบวัน) พนักงานยินยอมใหหักเงินประกันตามสัดสวน และพนักงานไดจัดให  
นาย/นาง/นางสาว................………...................................................................................……………....มีความสัมพันธ
เปน..............................................................ทําสัญญาเปนผูคํ้าประกันการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบ    
ของพนักงานตามสัญญาฉบับน้ี 
 

             ในกรณีที่ผู คํ้าประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมี คําสั่ งใหพิทักษทรัพยเ ด็ดขาด หรือ              
มีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูคํ้าประกันเกษียณอายุราชการระหวางการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน 
หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหเปลี่ยนตัวผูคํ้าประกัน  พนักงานจะตองจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมเขาทํา
สัญญาเปนผูคํ้าประกันแทนภายในกําหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแตวันที่ผูคํ้าประกันคนเดิมถึงแกความตาย 
หรือศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่ผู คํ้าประกันเกษียณอายุ
ราชการ หรือวันที่พนักงานไดรับแจงใหเปลี่ยนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี ถาพนักงานไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกัน
รายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจางตามสัญญาน้ีได
ทันที 
 
  ขอ  ๕  ในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ พนักงานยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหรือ
โยกยายตําแหนงหนาที่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการไดตามความเหมาะสม หรือตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย 
 
   ขอ  ๖  พนักงานจะไดรับเงินเดือน ตลอดจนมีสิทธิไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นๆ ได 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอื่นของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดประกาศออกใชบังคับอยูกอนแลวในวันที่ลงนามสัญญาจางน้ี และที่จะออกใชบังคับ
ตอไปในภายหนาโดยอนุโลม และใหใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับสถานะการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดลองปฏิบัติราชการ โดยพนักงานยินยอมใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และ
ขอกําหนดอื่นของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว เปนสวนหน่ึงของสัญญาจางน้ี 
 
 



สัญญาเลขที่...................../๒๕........ 

................................................... 
ลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 

๓
 
 

  ขอ  ๗  พนักงานทราบและเขาใจ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของ
คณาจารยและผูบริหาร ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยละเอียดแลว พนักงานยินยอมที่จะปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยดังกลาวที่ใชบังคับในปจจุบัน รวมทั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
แกไข หรือเพิ่มเติมในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาดวย สิทธิ หนาที่และความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจางน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
ทางราชการกําหนดไว 
  
  ขอ  ๘ การลาของพนักงานใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑) พนักงานมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง ในปแรกรวมกันไมเกิน ๑๕ วันทําการ การลาปวย
ต้ังแต   ๓ วัน ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แนบไปกับใบลาดวย หากมีความจําเปนตองลาปวยเกินกวาที่กําหนด ใหหักคาจางตามสัดสวน 
 

  (๒) พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน โดยมหาวิทยาลัยจายคาจางไมเกิน ๔๕ วัน และ
ใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคมตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด โดยใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ
ในวันที่ลา เวนแตไมสามารถลงช่ือในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาโดยเร็ว 
   การลาคลอดบุตรจะลากอนวันที่คลอดหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไม
เกิน ๙๐ วัน 
 

  (๓) พนักงานมีสิทธิลาเพื่อเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล โดยใหเสนอใบลาและ
รายงานการลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ช่ัวโมง หรือภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
นับแตเวลาหมายเรียกเปนตนไป และใหไปรับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียก
น้ัน โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหไดรับคาจางในระหวางการลา ดังน้ี 
   (๓.๑)   การลาเพื่อเขารับการฝกวิชาทหาร ใหไดรับคาจางในอัตราปกติ ไมเกิน ๖๐ วัน 
   (๓.๒)   การลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหไดรับคาจาง
อัตราปกติไมเกิน ๓๐ วัน 
   (๓.๓)   การลาเพื่อไดรับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติใน
ระหวางน้ัน เทาที่จําเปน  
  เมื่อพนักงานที่ลาพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานตามปกติตอมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน อาจขยายเวลาใหไดแตรวม
แลวไมเกิน ๑๕ วัน 

   
 
 
 
 



สัญญาเลขที่...................../๒๕........ 

................................................... 
ลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 

๔
 
  ขอ ๙   สัญญาน้ีสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑)  พนักงานตาย 
            (๒)  พนักงานไดรับอนุญาตใหลาออก 
  (๓)  สิ้นสุดสัญญาจาง 
  (๔)  ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน หรือไมมภีาระงาน 
  (๕)  พนักงานไมผานการทดลองปฏิบัติราชการตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๖)  มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจาง เมื่อปรากฏเหตุกับพนักงาน ดังตอไปน้ี 
      (๖.๑)  แพทยลงความเห็นวาพนักงานมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได หรือพนักงาน
เจ็บปวยจนไมสามรถปฏิบัติหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ 
      (๖.๒)  พนักงานประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุ
ใดๆ 
     (๖.๓)  พนักงานขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดพื้นความรู อยูกอนวันสั่งจางโดยไมไดรับการ
ยกเวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย   
     (๖.๔)  พนักงานปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติโดยใชความรูความสามารถไม
ถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     (๖.๕)  พนักงานตองรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตกระทําความผิดลหุโทษ 
หรือกระทําโดยประมาท  
     (๖.๖) พนักงานเปนผูที่ศาลสั่งเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือตอง
คําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย   
   (๗) พนักงานถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
  ขอ  ๑๐ กรณีพนักงานประสงคจะลาออก พนักงานจะตองแจงเปนหนังสือใหมหาวิทยาลัยทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน(สามสิบวัน) กอนลาออก และตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงน้ี พนักงานยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินประกันตามสัดสวนที่ใหไว
กับมหาวิทยาลัยนับต้ังแตวันผิดสัญญา 
  ในการปฏิบัติราชการของพนักงานซึ่งทดลองปฏิบัติราชการในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทวิชาการ พนักงานสัญญาวาจะไมลาออกในระหวางภาคการศึกษา หากพนักงานฝาฝน 
พนักงานยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย    
 
  ขอ  ๑๑ เมื่อสัญญาจางฉบับน้ีสิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม พนักงานสัญญาวาจะชําระหน้ีหรือ
ภาระผูกพันใดๆ อันมีตอมหาวิทยาลัยทั้งหมดใหครบถวนทันท ีและยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินสะสมหรือ
เงินอื่นใดที่พึงไดรับจากมหาวิทยาลัยชดใชหน้ีสินและหรือภาระผูกพันดังกลาว 
 
  ขอ  ๑๒ พนักงานยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปนฝายกําหนดรายละเอียดของสัญญาน้ีเปนการ
เพิ่มเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกําหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายสัญญาฉบับน้ีก็ได และใหถือเปนสวนหน่ึง
ของสัญญาฉบับน้ีดวย 
 
 



สัญญาเลขที่...................../๒๕........ 

................................................... 
ลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 

๕
 
  สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไว     
ฝายละฉบับ 

 
 
 

ลงช่ือ……………………..............……………………พนักงาน 
      (………........…….……….......…………………) 

ลงช่ือ………........….........……....…………………มหาวิทยาลัย 
     (ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ)               
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 

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

 
 

ลงช่ือ……......................…………………………………พยาน    
        (ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน  พัฒนพงษ) 
                 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

  
 

ลงช่ือ………......................………………………………พยาน 
                  (นางพรรณวิภา  บุญมา)                                                             
         หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ 

 
 


