
สัญญาจางเลขที่ ......................../........................... 
 

สัญญาจางลูกจางชั่วคราว 
 
 สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น ณ .........................................................เดือน.................................พ.ศ.................. 
ระหวาง..................................................................................................ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” 
ฝายหน่ึงกับ..................................................................เกิดเมือ่วันที.่..........เดือน..............................พ.ศ. ........... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่...........................................................ออกให ณ…………………………………………… 
วันออกบัตรวันที.่........เดือน....................................พ.ศ. .................บัตรหมดอายุเมื่อวันที่........เดือน................. 
พ.ศ.....................อายุ.............ป อยูบานเลขที่...................หมู............ถนน........................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................         
รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท.......................................ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาจะเรียกวา “ผูรับจาง”   
ฝายหน่ึง  ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปน้ี 
 
 ขอ ๑ ผูวาจางตกลงจางผูรับจางปฏิบัติงานในตําแหนง...........................................................มีกําหนด 
อายุสัญญา.......................นับต้ังแตวันที.่...........เดือน........................................พ.ศ. ......................ซึ่งเปนวันเริ่ม 
ปฏิบัติงานเปนตนไป ถึงวันที่...........เดือน......................................พ.ศ. .......................ผูรับจางจะไดรับคาจาง 
เปนเงินจํานวน เดือนละ.........................บาท  (........................................................)  โดยผูวาจางจะจายคาจาง 
เปนรายเดือนทุกวันทําการสดุทายของเดือน  และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักภาษีเงินได  เงินประกันสังคม 
และเงินสะสมจากคาจางดังกลาว (ถามี) 
 
 ขอ ๒ กรณผีูรบัจางเริ่มปฏิบัติงานในปแรกจะตองปฏิบัติงานในระยะทดลองงานเปนเวลา...........เดือน  
และหากผูวาจางเห็นสมควรขยายระยะเวลาทดลองงาน ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางขยายระยะเวลาการทดลอง 
งานออกไปอีกได แตรวมระยะเวลาทดลองงานเดิมแลวตองไมเกิน................เดือน ในระหวางน้ี ผูรับจางจะตอง 
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก......................เดือน ตามแบบประเมินของผูวาจาง หากผูรับจางไมผานการ 
ทดลองงานหรอืไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสัญญาจางสิ้นสดุลงทันท ี
 
 การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบัติงานของผูวาจางใหถือเปนที่สุด  
 
 ขอ ๓ ผูรับจางที่ผานการทดลองงานตามขอ  ๒ แลว ถือวาเปนลูกจางช่ัวคราวของ..............................  
.........................................และผูรับจางจะตองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินของผูวาจาง 
ทุก..........................เดือน ทั้งน้ี ถาผูรับจางผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวจะไดรับการตอสัญญาจาง 
เปนคราวๆ ไป คราวละ ๑ (หน่ึง) ป แตไมเกนิ ๓ (สาม) ป ตอเน่ือง 
 
 ขอ ๔ ผูรับจางจะตองประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ประกาศ รวมทั้งคําสั่งของ   
ผูวาจางหรือที่ผูวาจางตองถือปฏิบัติที่ใชบังคับในขณะทําสัญญาน้ีและหรือที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภาย 
หนาโดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับประกาศคําสั่งดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 
 ขอ ๕ ในวันทาํสัญญาฉบับน้ีผูรับจางไดจัดให......................................................................................... 



ความสัมพันธเปน....................................................ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติงานและความรับผดิชอบของ 
ผูรับจางตามสัญญาฉบับน้ีดวยแลว 
 
 ในกรณีทีผู่ค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให 
ลมละลาย หรอืผูวาจางเห็นสมควรใหเปลี่ยนตัวผูค้ําประกัน ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูค้าํประกันรายใหมมาทํา 
สัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาล 
มีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูรับจางไดรับแจงใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณ ีถาผูรับจางไมสามารถจัดหาผูค้าํประกันรายใหมมาทําสญัญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลา 
ดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิเลิกจางตามสัญญาน้ีไดทันที 
 
 ขอ ๖ ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีผูรบัจางตองปฏิบัติตนใหอยูในศลีธรรมอันดีงามและตอง  
รักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี 
  ๖.๑ ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่กําหนดและหรอืหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  
 ดวยความต้ังใจ  และรักษาระเบียบแบบแผนของ............................................ใหเกิดผลดีกาวหนาและ  
 มีช่ือเสียง แกงานของ........................................................................                                     
  ๖.๒ แตงกายสภุาพเรียบรอยในขณะปฏิบัติหนาที่ 
  ๖.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิใหหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยหนาที่ของตน   
 ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางที่มิชอบ 
  ๖.๔ ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
  ๖.๕ ตองรักษาความลับในหนาที่  หามเปดเผยโดยมชิอบ 
  ๖.๖ รักษาความสามัคคีระหวางเพ่ือนรวมงานและตองชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การ 
 งานที่ไดรับมอบหมาย 
  ๖.๗ ปฏิบัติงานในหนาที่ไมนอยกวาวัน.................ช่ัวโมง โดยเริ่มเวลา.................................น.   
 และพักรับประทานอาหารกลางวันไดวันละ.............................................................ช่ัวโมง  และทํางาน  
 สัปดาหละ...............................วัน 
  ๖.๘ ผูรับจางตองต้ังใจปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานดวยตนเองตามระเบียบวัน  เวลา   
 และสถานทีท่ีผู่วาจางกําหนด   และตองมาปฏิบัติงานจริง  พรอมทั้งจะอุทิศเวลาของตนทั้งหมดใหแก 
 การปฏิบัติงานเต็มความรูความสามารถ 
 
          ขอ ๗ ผูรับจางมีสิทธิเกี่ยวกับการลาดังตอไปน้ี 
  ๗.๑ ลากิจ ผูรบัจางลาไดไมเกิน.........................................................................วันทําการตอป   
 แตจะใชสิทธิน้ีใน......................เดือนแรกของอายุสัญญาจางไมได  โดยผูรับจางตองยื่นใบลาลวงหนา 
 อยางนอย  ...........................วันทําการและไดรับอนุญาตจาก.............................................................. 
 กอน จึงจะหยุดงานได   ทั้งน้ี.......................................................อาจปฏิเสธไมยอมใหผูรับจางลากิจได 
 ถาการหยุดงาน ของผูรับจางอาจกอใหเกิดความเสียหายแกงานของ...................................................... 
 เวนแตมีเหตุจําเปนรีบดวนจนไมสามารถจะย่ืนใบลากิจกอนได  (โดยไมไดรับคาจาง) 
  ๗.๒ ลาปวย กรณีเริ่มเขาปฏิบัติงานในปแรก ผูรับจางลาไดไมเกิน........................................... 
 วันทําการตอป และในปถัดไปที่ไดรับการจางตอเน่ือง ผูรับจางลาไดไมเกิน............................................ 



 วันทําการตอป โดยใหไดรับคาจางเต็ม การลาปวยในคราวเดียวกันติดตอเกินกวา ๓ (สาม) วันทําการ  
 ตองมีหนังสือรับรองจากแพทยมายืนยันดวย   
 
 *หมายเหตุ  ในปแรกท่ีปฏิบัติงานไมครบ ๖ เดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 

 
  ๗.๓ ลาคลอด ผูรับจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมสีิทธิลาคลอดได.......................วันโดยมีสิทธิไดรับ 
 คาจางระหวางลาจากผูวาจางไมเกิน ๔๕ วันและรับจากประกันสงัคมอีก ๔๕ วัน กรณผีูรับจางเขา 
 ปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๗ เดือนไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 
 
  ๗.๔ ลาอุปสมบท ผูรับจางทีไ่มเคยอุปสมบทมากอนและประสงคจะลาอุปสมบทใน 
 พระพุทธศาสนา ตองยื่นใบลาลวงหนาตอผูบังคับชาไมนอยกวา..................................วันและตองไดรับ 
 อนุญาตกอนจึงจะหยุดงานเพ่ืออุปสมบทได  โดยไมไดรับคาจาง 
 
 ผูรับจางไมมีสทิธิไดรับคาจางในวันที่ลาเกินกําหนด การหักคาจางใหหักในอัตรา ๑  ใน  ๒๒  ของ
คาจางรายเดือนตอ ๑ (หน่ึง) วันทําการที่เกินกําหนด 
 
 ขอ ๘ ในการปฏิบัติงาน ผูรับจางสัญญาวาจะไมลาออกในระหวางภาคการศึกษากรณีผูรับจาง 
ประสงคจะลาออก ผูรับจางจะตองแจงเปนหนังสือใหผูวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน   
กอนการเปดภาคเรียนการสอนภาคการศึกษาถัดไปและไดรับอนุญาตจากผูวาจาง หากผูรับจางไมปฏิบัติตาม 
ขอตกลงน้ีผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางเปนเงิน........................บาท (......................................)  
ทันทีและตกลงยินยอมเสียคาปรับรายวัน วันละ........................บาท (......................................) นับต้ังแตวันผิด 
สัญญา จนกวาผูวาจางจะจัดหาผูอ่ืนที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูรับจางมาปฏิบัติแทนที่ได 
 
 ขอ ๙ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางฉบับน้ีไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา   
หากผูรับจางไดกระทําการซึ่งถือเปนความผิดรายแรงดังตอไปน้ี 
  ๙.๑ ทุจริตในหนาที่ 
  ๙.๒ กระทําผดิสัญญาจาง กฎ ระเบียบขอบังคับ ประกาศ วินัยของ........................................  
 ไมวาขอใดขอหน่ึง อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก......................................................................... 
  ๙.๓ ขาดงานเกิน ๓ (สาม) วันทําการติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 
  ๙.๔ กระทําการใด ๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง 
  ๙.๕ ใหขอมูลหรือเอกสารอันเปนเท็จตอผูวาจาง 
  ๙.๖ ไมปฏิบัติตามขอ ๖.๘ แหงสัญญาน้ี  
  ๙.๗ ไมปฏิบัติหนาที่ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  ๙.๘ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ 
  ๙.๙ เปดเผยความลบัในหนาที่โดยมิชอบ 
  ๙.๑๐ ประพฤติช่ัวอยางรายแรง ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบอก 
 เลิกสัญญาจางทั้งสิ้น 
 



            ขอ ๑๐ สัญญาน้ีสิน้สุดเมื่อ 
  ๑๐.๑   ครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญาจางฉบับน้ี  
  ๑๐.๒  ผูรับจางตาย 
  ๑๐.๓  ไดรับอนุญาตใหลาออก  
  ๑๐.๔  ผูวาจางบอกเลิกสัญญาจาง  ตามขอ ๙ หรือบอกเลิกสัญญาจางเมื่อปรากฏเหตุกับผู 
 รับจางดังตอไปน้ี  
   ๑๐.๔.๑ เปนผูที่ศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมอืนไรความสามารถ  
   ๑๐.๔.๒ ศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย  
   ๑๐.๔.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปนความผิด   
  ลหุโทษ หรือความผิดทีไ่ดกระทําโดยไมมีเจตนาหรือประมาท  
   ๑๐.๔.๔ แพทยลงความเห็นวาผูรับจางมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได  
   ๑๐.๔.๕ ไมผานการทดลองงานหรือไมผานการประเมินผลงาน  
   ๑๐.๔.๖ ยุบหรือเลิกตําแหนง  หรือยุบสวนงาน 
 
 ขอ ๑๑ เมื่อสญัญาจางฉบับน้ีสิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม ผูรับจางจะชําระหน้ีหรือภาระผูกพันใดๆ  
อันมีตอผูวาจางทั้งหมดใหครบถวนทันที และยินยอมใหผูวาจางหักเงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดที่พ่ึงไดรับจากผู 
วาจางใชชดใชหน้ีสิ้นและหรอืภาระผูกพันดังกลาวไดอีกดวย 
 

ขอ ๑๒ ผูรับจางจะตองดูแลรักษาทรัพยสินที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาที ่
การงานใหมีสภาพดีอยูเสมอ มิใหเกิดความเสียหายเสมือนเชนวิญูชนผูเปนเจาของทรัพยสินน้ันจะถือปฏิบัติ     
หากทรัพยสินทีไ่ดรับมอบหมายเกิดเสียหายขึ้น จะเปนเพราะความผิดของผูรับจางหรือมิใชความรับผิดชอบ 
ของผูรับจางก็ตาม ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบทันที 
 
 ขอ ๑๓ ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หากผูรับจางปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่  
หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําผิดสัญญาโดยมิชอบ หรือกระทําละเมิดตอผูอ่ืนเปนเหตุใหเกิดความ  
เสียหายแกผูวาจาง ผูรับจางยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับผูวาจางทุกประการ 
 
 สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญาน้ี 
โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
 

 ลงช่ือ................................................ผูวาจาง 
 (.......................................................) 
  
 ลงช่ือ................................................ผูรับจาง 
 (.......................................................) 
  



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

 


