
 

 

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
  สัญญาจ้างเลขที ่                /  
 

 สัญญาจ้างฉบับนี้ท าขึ้นเม่ือวันที่   เดือน   พ.ศ.   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี  ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  .    
ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง   
 กับ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ  )    
เกิดวันที่    เดือน   พ.ศ.   อายุ   ปี  
หมายเลขประจ าตัวของผู้ถือบัตรประชาชน  ---- สัญชาติ   
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน   
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง    
สังกัด       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มีก าหนด   ปี   เดือน นับตั้งแต่วันที่   เดือน   พ.ศ.   
ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่   เดือน   พ.ศ.   
และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้รับจ้างยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามสัญญาจ้างนี้ ให้บังเกิด 
ผลดีที่สุดตามความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะละเว้นจากการรับจ้างท างานหรือประกอบ
อาชีพนอกเหนืออ่ืนใดตลอดก าหนดตามสัญญาจ้างนี้ 
 ข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตนตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ และปฏิบัติตนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งเรื่องวินัยและ
การด าเนินการทางวินัยให้บังคับตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างฉบับนี้ 
 
 

/ข้อ ๓ ผู้รับจ้าง... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

     ผู้รับจ้าง 

admin
Typewriter
ลช              ๒๕๖๕

admin
Typewriter
๑                  ตุลาคม                   ๒๕๖๕

admin
Typewriter
๑              -                                   ๑                 ตุลาคม                  ๒๕๖๕

admin
Typewriter
๓๐             กันยายน                 ๒๕๖๖



๒ 
 

 ข้อ ๓ ผู้รับจ้างพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในอ าเภอเมือง
และพ้ืนที่ย่านมัทรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
 ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ      บาท 
(    ) ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ค่าจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยจ่ายให้ในวันท าการ
สุดท้ายของเดือน 
 ข้อ ๖ ผู้รับจ้างมีสิทธิลาและได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่บังคับใช้อยู่ 
 ข้อ ๗ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันท าการที่ลาเกินก าหนด การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา  
๑ ใน ๒๒ ของค่าจ้างรายเดือนต่อ ๑ วันท าการที่ลาเกินก าหนด 
 ข้อ ๘ สัญญาจ้างนี้สิ้นสุด เมื่อ 
   (๑) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
   (๒) ผู้รับจ้างตาย 
   (๓) ผู้รับจ้างลาออก 
   (๔) ผู้รับจ้างถูกให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างด้วยเหตุตามข้อ ๔๔ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   (๕) ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ว่าด้วย การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   (๖) ผู้รับจ้างถูกไล่ออก เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๙ เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ(๖) ผู้ว่าจ้างจะจ่าย
ค่าจ้างให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้าง 
 ข้อ ๑๐ สัญญาจ้างฉบับนี ้ ไม่อยู ่ภายใต้ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงาน   
แต่อยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 สัญญาจ้างนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน ตรวจสอบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาจ้างโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บ
รักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ 
 

 
ลงชื่อ                                            ผูว้่าจ้าง 

 
ลงชื่อ                                           ผู้รับจ้าง 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์  ปราณี)        (                                            ) 
 

ลงชื่อ                                            พยาน 
 

ลงชื่อ                                            พยาน 
                 (นายคมสัน ศรีพิพัฒน์)        (                                            ) 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 ๑. ผู้รับจ้างต้องลงเวลาการมา – กลับจากการท างาน ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 ๒. ผู้รับจ้างต้องแต่งกายและติดบัตรประจ าตัวที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดโดยที่ผู้รับจ้างต้องเป็นฝ่ายจัดหา
และออกค่าใช้จ่ายเองตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๓. ผู้รับจ้างต้องอยู่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่รับผิดชอบเต็มเวลา โดยพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
 ๔. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ปฏิบัติ และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ปรากฏประจักษ์แก่สายตาเป็น
รูปธรรมที่สามารถประเมินได้ 
 ๕. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ไม่ใช้วาจากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน 
 ๖. ผู้รับจ้างต้องไม่เล่นการพนันและม่ัวสุมอบายมุขใดๆ  
 ๗. ผู้รับจ้างต้องสามารถอุทิศเวลาให้แก่งานส่วนรวมได้ โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ 
 ๘. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เพ่ือความเป็นระเบียบในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
 ๙. ผู้รับจ้างต้องอยู่เวร - ยาม ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดโดยละทิ้งไม่ได้ 
 ๑๐. ผู้รับจ้างต้องไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เป็นการส่วนตัว หรือน ากลับเคหะสถานของตน  
โดยไม่มีใบเบิก หรือได้รับอนุญาต 
 ๑๑. ผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายได้ตามความเหมาะสม 
 

 
ลงชื่อ                                           ผู้รับจ้าง 
       (                                            ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาค ้าประกัน 
ตามสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน  

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ท าท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)     
เกิดวันที่    เดือน   พ.ศ.   อายุ   ปี  
หมายเลขประจ าตัวของผู้ถือบัตรประชาชน   -  -  -  -  
อาชีพ     ต าแหน่ง    
สังกัด     อัตราเงินเดือน    บาท 
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน   
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
โทรศัพท์   เกี่ยวข้องเป็น   ขอท าสัญญาค ้าประกันให้ไว้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)   
ซึ่งในสัญญาจ้างต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์สัญญาเลขที่                            /  
ลงวันที่          ซึ่งในสัญญาต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญาจ้าง” 
ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาจ้างดีแล้วจึงขอท า 
สัญญาค ้าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่า ถ้าผู ้ร ับจ้างผิดสัญญาจ้างด้วยประการใดๆ  
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบต้องช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อสัญญาจ้างทั้งสิ ้นทุกประการให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ตามความรับผิดชอบของผู ้รับจ้างตามสัญญาจ้างทั ้งสิ ้นทุกประการ จนครบเต็มจ านวนภายในก าหนด 
เวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าสัญญาจ้างว่าในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผ่อนเวลาหรือผ่อนการช าระหนี้
ให้แก่ผู้รับจ้างโดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนการช าระหนี้นั้น 
ข้าพเจ้าจะไม่ถือเอาการผ่อนเวลาหรือการผ่อนการช าระหนี้เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า  
และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค ้าประกันตามสัญญาจ้างนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
และในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตกลงขยายระยะเวลาช าระหนี้ให้แก่ ผู ้รับจ้างภายหลังจาก 
การผิดนัดช าระหนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย  

 
/ข้อ ๓ ข้าพเจ้า... 

ติดอากร 
แสตมป์ 
๑๐ บาท 

                                          ผู้ค ้าประกัน 

admin
Typewriter
๑                ตุลาคม              ๒๕๖๕

admin
Typewriter
ลช                   ๒๕๖๕

admin
Typewriter
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕



๒ 
 

 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค ้าประกันฉบับนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค ้าประกัน 
ในระหว่างเวลาผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างอยู่ หรือจนกว่าจะหลุดพ้นข้อผูกพันความรับผิดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมถึง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ให้ต่อสัญญาจ้างต่อไปอีกนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ให้ถือว่าข้าพเจ้า  
ตกลงยินยอมรับเป็นผู้ค ้าประกันผู้รับจ้างต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู ้รับจ้างได้อยู่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  
เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกสัญญาค ้าประกันฉบับนี้    
 ข้อ ๔ ในกรณีที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก  าหนดเงื ่อนไขเพิ ่มเติมหรือแก้ไขเพิ ่มเติม 
สัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเป็นประการใด และไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใดข้าพเจ้ายังคงมีความผูกพันในฐานะผู้ค ้าประกัน  
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาจ้างนี้อย่างเด็ดขาด 
 ข้อ ๕ การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดๆไปยังภูมิล าเนาของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาจ้าง 
ฉบับนี ้ ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบนับแต่วันที ่ค าบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น  
พึงไปถงึตามปกต ิ
 

 ข้าพเจ ้าได ้ทราบและเข ้าใจข้อความในสัญญาค ้าประกันฉบับน ี ้ โดยละเอ ียดตลอดดีแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
    (ลงชื่อ)                                           ผู้ค ้าประกัน 
              (                                          ) 
 
    (ลงชื่อ)                                              คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
              (                                          ) 
 
    (ลงชื่อ)                                              พยาน 
                ( นายคมสัน ศรีพิพัฒน์ ) 
 
    (ลงชื่อ)                                              พยาน 
              (                                          ) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)ในขณะที่ท าสัญญาจ้างนี้ 
 
    (ลงชื่อ)                                           ผู้ค ้าประกัน 
              (                                          ) 

 



หลักฐานที่ต้องน ามาแนบสัญญาจ้าง 
ของผู้รับจ้าง 
 ๑. ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
 ๓. วุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา/Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔. รูปถ่าย ๑ นิ้ว (สวมชุดสูทสีเข้มเท่านั้น ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ๑ รูป… 
 ๕. อากรแสตมป ์ ๑๐ บาท 
ของผู้ค ้าประกัน 
 ๑. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
 ๓. ถ้าผู้ค ้าประกันมีคู่สมรส ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส และหลักฐานของคู่สมรสด้วย อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (ส าเนาบัตรประชาชนของคูส่มรส, ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส) 
 

 หมายเหต ุ ผู้ค ้าประกัน ต้องมาลงลายมือชื่อในสัญญาค ้าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งคู่สมรส (ถ้ามี) 


