
สัญญาเลขที่  ....…….. /  255..… 
 

สัญญาจ้างพนักงานราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
  สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับน้ี  ทําขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่  ………….. 
...................................ระหว่าง    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย รองศาสตราจารย์เทียนศักด์ิ  เมฆพรรณโอภาส 
ตําแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ผู้แทน/ผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่  
1598/2559  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  ซึ่งต่อไปในสญัญาน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”  ฝ่ายหน่ึง  กับ   
นาย/นาง/นางสาว.................................……....….....................อายุ ....…....  ปี  หมายเลขประจําตัวของผู้ถือบัตร
ประจําตัวประชาชน ..............….........……........ อยู่บ้านเลขที่   .....…..…..  ถนน ........……............ ซอย  
………….…..……….แขวง / ตําบล  .....……….....…...……......เขต / อําเภอ ..........…...…...……………..  จังหวัด 
.........……….............….…...... รหัสไปรษณีย์  ....…...............… โทรศัพท ์  ......…...................……....... ซึ่งต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า “พนักงานราชการ”   อีกฝา่ยหน่ึง  ทั้งสองฝ่ายต่างได้ 
ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้างไว้ต่อกัน  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1  มหาวิทยาลัย  ตกลงจา้ง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่ มหาวิทยาลัย 
โดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปน้ี 
 

 O พนักงานราชการพิเศษ 
  ลักษณะงาน ...........................................………........................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

 O พนักงานราชการทั่วไป 
      กลุ่มงาน  .......บริหารทั่วไป..........……….............................................................. 
                   ตําแหน่ง  ...........................................………............................................................ 
 

  ข้อ  2  พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย กําหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างน้ี 
 

ในกรณีทีม่ีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างน้ีหรือไม่ หรือกรณีที่มีข้อสงสัย 
เก่ียวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย และ
พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 
  ข้อ  3  มหาวิทยาลัย  ตกลงจ้างพนักงานราชการมีกําหนด  …..…  ปี   …..…   เดือน   ...….  วัน  
เริ่มต้ังแต่ วันที่   …..  เดือน  …………..   พ.ศ.   ……   และสิ้นสุดในวันที ่ …..  เดือน …….…..…   พ.ศ.  …..…   
หรือเมื่ออายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  และหากผ่านการประเมิน จึงจะต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณต่อไป 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
และใหถ้ือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง 
 
 
 
(ลงช่ือ).................................................…….พนักงานราชการ 
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  ข้อ  4  มหาวิทยาลัยตกลงจ่าย  และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน  ดังน้ี  
   ...........................................………............................................................……………. 
...........................................………....................................................….................................................................. 
...........................................………....................................................….................................................................. 
...........................................………....................................................….................................................................. 
 

  ทั้งน้ี พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้หักไว้ 
ณ ที่จ่าย 
 

  ข้อ  5  พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  หรือตามที่คณะกรรมการ หรือ มหาวิทยาลัย กําหนด 
 

  ข้อ  6  มหาวิทยาลัย จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหน่ึงเป็นประการใด ให้ถือเป็นทีสุ่ด 
 

  ข้อ 7  สัญญาน้ีสิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เข้ากรณีใดกรณีหน่ึงตามที่กําหนดในขอ้ 28  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  (3)  มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 
  (4)  เหตุอ่ืน ๆ ดังต่อไปน้ี    

...........................................………............................................................……………. 

...........................................………............................................................……………. 

...........................................………............................................................……………. 
(5) เหตุอ่ืน ๆ ตามที่ มหาวิทยาลยัประกาศกําหนด 

 

  ข้อ  8 พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนด 
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่มหาวิทยาลัย ประกาศกําหนด 
  ข้อ 9  ในกรณพีนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 1 หรือปฏิบัติงานใด ๆ จน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั  ในระหว่างอายุสัญญาพนกังานราชการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
มหาวิทยาลัย  ทุกประการภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรยีกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้มหาวิทยาลัย  หัก
ค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัย  เป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความ
เสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 

 
 
 

 (ลงช่ือ).................................................…….พนักงานราชการ 
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  ข้อ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย   
ที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

  ข้อ 11  พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสญัญาจ้างน้ี และที่จะออกใช้
บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถอืว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของสัญญาจ้างน้ี 
 

  ข้อ 12  พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทํา
การใด ๆ เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งน้ี  ต้องรักษาผลประโยชน์และช่ือเสียงของราชการ และไม่
เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หน่ึงผูใ้ดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานน้ัน ๆ  
  ข้อ 13  ในระหว่างอายุสัญญาจ้างน้ี  หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึน้ใหม่  ใหล้ิขสทิธ์ิของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย   
 

  ข้อ 14  พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ 
ในสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สาม ซึง่พนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
 

  ข้อ 15  สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา
จ้างน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกําหนดไว้ 
   สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สญัญาอ่าน  ตรวจสอบและเข้าใจ 
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน   ณ  วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
ข้างต้น  และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ยละฉบับ 
 
 
 

                     (ลงช่ือ)..................................................…..  อธิการบดี / ผู้แทน /ผู้รับมอบอํานาจ 
(รองศาสตราจารย์เทียนศักด์ิ  เมฆพรรณโอภาส) 

 
                  (ลงช่ือ).................................................…….พนักงานราชการ 

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

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

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

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



เอกสารสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก  ก. 

----------------------------- 
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ 

1. พนักงานราชการพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา  
ผลผลิต หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนที่แสดงให้เห็นผลสําเร็จของงาน) 
           ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

2. พนักงานราชการทั่วไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
  หมายเหตุ   1.  ในกรณีที่มหาวิทยาลัย ได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตําแหน่ง
ใดไว้แล้ว  อาจกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัย  
กําหนดไว้ สําหรับตําแหน่งน้ันก็ได้ 
        2.  ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจมีคําสั่งมอบหมาย
งานให้พนักงานราชการปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ได้ โดยไม่ต้อง
แก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  โดยถือเป็นการกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามสัญญาน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ).................................................…….พนักงานราชการ 
 



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้าง 
ผนวก ข. 

----------------------------- 
 
  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
 ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
 ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังน้ี.................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................ 
 ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังน้ี....................................................... 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ ........................................................................................................  
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
2. พนักงานราชการทั่วไป 
 ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
 ปฏิบัติงานตามระยะเวลา  ดังน้ี.............................................................. 
     ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ ........................................................................................................  
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 
 หมายเหตุ   ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการมหาวิทยาลัย อาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา  และพนักงาน
ราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย โดยถอืเป็นการกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ).................................................…….พนักงานราชการ 


