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ซึงต่อไปนีในสัญญาจะเรียกว่า  “ผู้ร ับจ้าง” ฝ ่ ายหนึง ทั งสองฝ่ ายตกลงทําส ัญญากัน มีข้อความดังต่อไปน ี

 ข้อ    ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้ร ับจ้างปฏิบัติงานในตําแหน่ง .....................................................................  

มีกําหนดอายุส ัญญา  ปี  นับตั งแต่ว ันที .....................................................ซึงเป็นวันเริมปฏิบัติงานเป็นต้นไป  

ถึงวนัท ี................................. ผู้ร ับจ้างจะได้ร ับค่าจ้างเป็นเงินจํานวน เดือนละ  .................  บาท 

 ( .......................................................)  โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกว ันทําการสุดท้ายของเดือน  

และผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้  เงินประกันสังคมและเงินสะสมจากค่าจ้างดังกล่าว (ถ้ามี) 

 ข้อ    ผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในระยะทดลองงานเป็นเวลา     ว ัน (หกสิบว ัน) หรือ  เดือน    

และหากผู้ว่าจ้างเห็นสมควรขยายระยะเวลาทดลองงาน  ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาการทดลอง

งานออกไปอีกได้  แต่รวมระยะเวลาทดลองงานเดิมแล้วต้องไม่เกิน       ว ัน (เก้าสิบว ัน) หรือ  เดือน  ใน

ระหว่างนีผู้ร ับจ้างจะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก   ว ัน (หนึงร้อยแปดสิบว ัน) หรือ   เดือน  

ตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้าง  หากผู้ร ับจ้างไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้

ส ัญญาจ้างสินสุดลงทันที  การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นทีสุด 

 ข้อ    ผูร้ ับจ้างทีผ่านการทดลองงานตามข้อ  แล้ว ถือว่า เป็นลูกจ้างชั วคราวของ โรงพยาบาลสูงเม่น 

และผูร้ ับจ้างจะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้างทุก  ว ัน (หนึงร้อยแปด-

สิบว ัน) หรือ   เดือน  ทั งนี  ถ้าผู้ร ับจ้างผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจะได้ร ับการต่อสัญญาจ้าง  เป็น

คราว ๆ  ไป  คราวละ    ปี  และจะสินสุดครบระยะเวลา ทุกวนัที  กันยายน    ของทุกปี    

ข้อ    ผู้ร ับจ้างจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  รวมทั งคําส ั งของ 

ผู้ว่าจ้าง  หรือทีผู้ว่าจ้างต้องถือปฏิบัติทีใช้บังคับในขณะทําสัญญานี  และหรือทีจะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภาย

หน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คําส ั งดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของสัญญา 

ฉบับน ี

 ข้อ    ในวันทําส ัญญาฉบับนีผู้ร ับจ้างได้จ ัดให้ ................................................................................. 

มีความสัมพันธ์เป็น.........................................................ส ัญญาคําประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ

ของผู้ร ับจ้างตามสัญญาฉบับนีด้วยแล้ว   



-  - 

 

 ในกรณีทีผู้คําประกันถึงแก่ความตาย  หรือถูกศาลมีคําส ั งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้

ล้มละลาย  หรือผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้เปลยีนตัวผู้คําประกัน  ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้คําประกันรายใหม่มาทํา

ส ัญญาคําประกันแทนภายในกําหนด    (สามสิบ)  ว ัน  นับแต่ว ันทีผู้คําประกันเดิมถึงแก่ความตาย  หรือถูก

ศาลมีคําส ั งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือว ันทีผู้ร ับจ้างได้ร ับแจ้งให้เปลียนผู้คํา

ประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ร ับจ้างไม่สามารถจัดหาผู้คําประกันรายใหม่มาทําส ัญญาคําประกันแทนภายใน

กําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างตามสัญญานีได้ทันที 

 ข้อ    ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญานีผู้ร ับจ้างต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามและต้อง

รักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามทีกําหนดไว้ดังต่อไปนี 

       .   ปฏิบัติงานตามหน้าทีทีกําหนดและหรือหน้าทีอืนทีได้ร ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วย

ความตั งใจ  และรักษาระเบียบแบบแผนของโรงพยาบาลสูงเม่น ให้เกิดผลดีก้าวหน้าและมีชือเสียงแก่งานของ

โรงพยาบาล   

       .   แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที 

       .   ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต  ห้ามมิให้หรือยอมให้ผู้อืนอาศัยหน้าทีของตนไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อืนในทางทีมิชอบ 

       .   ไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ ังคับบัญชา 

       .   ต้องร ักษาความลับในหน้าที  ห้ามเปิดเผยโดยมิชอบ 

       .   ร ักษาความสามัคคีระหว่างเพือนร่วมงาน  และต้องช่วยเหลือซึงกันและกันในหน้าทีการงานที

ได้ร ับมอบหมาย 

       .   ปฏิบัติงานในหน้าทีไม่น้อยกว่าว ันละ    ชั วโมง (แปดชั วโมง) โดยเริมเวลา......................น.  

และพักรับประทานอาหารกลางวันได้ว ันละ  (หนึง) ชั วโมง  และทํางานสัปดาห์ละ.....................ว ัน 

       .   ผู้ร ับจ้างต้องตั งใจปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานด้วยตนเองตามระเบียบวัน  เวลา  และ

สถานทีทีผู้ว่าจ้างกําหนด  และต้องมาปฏิบัติงานจ้าง  พร้อมทั งจะอุทิศเวลาของตนทั งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน

เต็มความรู้ความสามารถ 

 ข้อ    ผู้ร ับจ้างมีสิทธิเกียวกับการลาดังต่อไปนี 

      . . ลากิจ  ผู้ร ับจ้างลาได้ไม่เกิน    (สอง) ว ันทําการต่อไป แต่จะใช้สิทธินีใน  (สอง) เดือนแรก 

ของอายุส ัญญาจ้างไม่ได ้ โดยผู้ร ับจ้างต้องยืนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย    (สาม) ว ันทําการ  และได้ร ับอนุญาต

จากหัวหน้างาน ก่อน  จึงจะหยุดงานได้ ทั งนี    โรงพยาบาลสูงเม่น  อาจปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้ร ับจ้างลากิจได้ถ้า

การหยุดงานของผู้ร ับจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานของโรงพยาบาลสูงเม่น เว้นแต่มีเหตุจําเป็นรีบด่วน

จนไม่สามารถจะยืนใบลากิจก่อนได ้

 

 

 

 

 



- - 

 

 .   ลาปว่ย  ผู้ร ับจ้างลาได้ไม่เกิน 15 วัน (สิบห้าว ัน) ว ันทําการต่อปี โดยให้ได้ร ับค่าจ้างเต็ม ในกรณี 

ทีผู้ร ับจ้างลาป่ วยในรอบปีใดเกินกว่า 15 วัน (สิบห้าว ัน) ว ันทําการ ใหนํ้าว ันลากิจทีใช้ไม่หมดมาใช้แทนวันลา

ป่ วยทีเกินไปนั นได้ การลาปว่ยในคราวเดียวกันติดต่อเกินกว่า  (สาม) ว ันทําการ ต้องมีหนังสือร ับรองจาก

แพทย์มายืนยันด้วย 

 .   ลาคลอด  ผู้ร ับจ้างซึงเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้  (เก้าสิบว ัน) โดยได้ร ับค่าจ้างเต็มและมี

สิทธลิาคลอดเพิมขึนอีก   (สีสิบห้าว ัน)   โดยไม่ได้ร ับค่าจ้าง 

 .   ลาอุปสมบท  ผู้ร ับจ้างทีไม่เคยอุปสมบทมาก่อน  และประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  

ต้องยืนใบลาล่วงหน้าต่อผูบ้ ังคับบัญชาไม่น้อยกว่า   ว ัน (สามสิบว ัน)  และต้องได้ร ับอนุญาตก่อนจึงจะหยุด

งานเพอือุปสมบทได้  โดยได้ร ับค่าจ้างเตม็ไม่เกิน  ว ัน (สามสิบว ัน)   ผู้ร ับจ้างไม่มีสิทธิได้ร ับค่าจ้างใน

วันทีลาเกินกําหนด  การหักค่าจ้างให้ห ักในอัตรา  ใน  ของค่าจ้างรายเดือนต่อ  (หนึง) ว ันทําการทีเกิน

กําหนด 

 ข้อ    ในการปฏิบัติการงาน  ผู้ร ับจ้างสัญญาว่าจะไม่ลาออกในระหว่างในระยะเวลาทดลองงาน  กรณี

ผู้ร ับจ้างประสงค์จะลาออก ผู้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า    (สามสิบ

ว ัน)  และได้ร ับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  หากผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนีผู้ร ับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่ผูว้่าจ้างเป็นเงินจํานวน  , .-.บาท  (หนึงหมืนบาทถ้วน)  ทันที  และตกลงยินยอมเสียค่าปรับรายวนั  

ว ันละ  .-บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับตั งแต่ว ันผิดสัญญา  จนกว่าผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้อืนทีมีคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับผู้ร ับจ้างมาปฏิบัติแทนทีได้ 

 ข้อ    ผู้ว่าจา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนีได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  หากผู้

ร ับจ้างได้กระทําการซึงถือเป็นความผิดร้ายแรงดังต่อไปนี 

      .   ทุจริตในหน้าท ี

      .   กระทําผิดสัญญาจ้าง  กฎ  ระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  วินัยของทางราชการไม่ว่าข้อใดข้อ

หนึง  อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลสูงเม่น 

     .   ขาดงานเกิน   (สามวัน) ทําการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 

     .   กระทําการใด ๆ  อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง  

     .   ให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จต่อผู้ว่าจ้าง 

     .   ไม่ปฏิบัตติามข้อ  . , . , . , .    แห่งส ัญญาน ี

     .   ไม่ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้ร ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

     .   ข ัดคําส ั งผู้บังคับบัญชาทีส ั งโดยชอบ 

     .   เปิดเผยความลับในหน้าทหีรือนําเอกสารราชการเปิดเผยโดยมิชอบ 

     9.10 ทะเลาะวิวาทกับเพือนร่วมงาน หรือประพฤติตนและกระทําอันไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดความ

เสือมเสียชือเสียงของโรงพยาบาล  

     .   ประพฤติช ั วอย่างร้ายแรง 

    ผู้ร ับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ  ทีอาจเกิดขึนจากการบอกเลิกสัญญาจ้างทั งสิน 



-  – 

 ข้อ    สัญญานีสินสุดเมือ 

       .   ครบกําหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี 

       .   ผู้ร ับจ้างตาย 

       .   ได้ร ับอนุญาตให้ลาออก 

       .   ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง  ตามข้อ    หรือบอกเลิกสัญญาจ้างเมือปรากฏเหตุกับผู้ร ับจ้าง    

ดังต่อไปน ี

              . .   เป็นผู้ทีศาลสั งเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

              . .   ศาลพิพากษาให้คนล้มละลาย 

              . .   ต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่ากระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ

หรือความผิดทีได้กระทําโดยไม่มีเจตนาหรือประมาท 

              . .   แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ร ับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมทีจะปฏิบัติงานได้ 

              . .   ไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน 

              . .   ยุบหรือเลิกตําแหน่ง  หรือยุบส่วนงาน 

 ข้อ    เมือสัญญาจ้างฉบับนีสินสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  ผู้ร ับจ้างจะชําระหนีหรือภาระผูกพันใด ๆ  

อันมีต่อผู้ว่าจ้างทั งหมดให้ครบถ้วนทันที  และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินสะสม  หรือเงินอืนใดทีพึงได้ร ับจากผู้

ว่าจ้างใช้ชดใช้หนีสินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้อีกด้วย 

 ข้อ    ผู้ร ับจ้างจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินทีได้ร ับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  เพือใช้ในการปฏิบัติหน้าที

การงานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  มิให้เกิดความเสียหายเสมือนเช่นวิญ ูชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั นจะถือปฏิบัติ  

หากทรัพย์สินทีได้ร ับมอบหมายเกิดเสียหายขึน  จะเป็นเพราะความผิดของผู้ร ับจ้างหรือมิใช่ความรับผิดของผู้

ร ับจ้างก็ตาม  ผู้ร ับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที 

 ข้อ    ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  หากผู้ร ับจ้างปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที  

หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการทําผิดสัญญาโดยมิชอบ  หรือกระทําละเมิดต่อผู้อืนเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้ร ับจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างทุกประการ  

 ข้อ   เมือสัญญาจ้างสินสุดลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง  โดยไม่จําเป็นต้องบอก

กล่าวล่วงหน้า 

 ข้อ    ผู้ร ับจ้างต้องชําระเงินคําประกัน เป็นวงเงิน  เท่าของอัตราค่าจ้าง ทีผู้ว่าจ้างกําหนด ซึงผู้ร ับ

จ้างได้ร ับการว่าจ้างในอัตราเงินค่าตอบแทน เดือนละ ..............................บาท  ซึงต้องชําระเงินคําประกันใน

การปฏิบัติงาน เป็นเงิน..........................บาท   (.................................................................)    

15.1. เงินคําประกันตามข้อ  นี จะไม่มีผลเชิงพาณิชย์ทีจะนํามากล่าวอ้างภายหลังได้  

15.2. เงินคําประกันตามข้อ  นี จะไม่คืนให้ผู้ร ับจ้าง หากผู้ร ับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเงือนไข 

สัญญาน ีหรือลาออกระหว่างทดลองงาน หรือได้มีการลาออกระหว่างปฏิบัติงานภายในระยะเวลา  ปี หรือถูก

ให้ออกจากราชการ 

15.3. เงินคําประกันตามข้อ  นี จะคืนให้ในอัตราเท่าเดิมทีได้ทําส ัญญาไว้ ภายใน  ว ันทําการ   

นับแต่ว ันทีขอลาออกตามเงือนไขของสัญญานี และได้ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา  ปี ขึนไป 

 



 

 

- - 

 

 ส ัญญาฉบับนีทําขนึสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่ส ัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งส ัญญานี

โดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์  จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 

ลงชือ..................................................ผู้ว่าจ้าง           ลงชือ...........................................ผู้ร ับจ้าง 

      (นายแสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์)                             (..........................................) 

     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเม่น                ว ันที............................................................. 

 ว ันที......................................................... 

 

ลงชือ..................................................พยาน             ลงชือ............................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

 . ผู ้ค ําประกันต้องเป็นข้าราชการฯ ระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติการขึ นไป  และข้าราชการทหาร,ตํารวจ ต้อง 

เป็นระดับชั นสัญญาบัตรขึ นไป  และข้าราชการอืนๆ  ค ํ าประกันได้ตามคุณสมบัติ ก.พ.ก ําหนด 

 . วงเงินคํ าประกัน  เท่าของอัตราค่าจ้างทีก ําหนดไว้ ตามคุณสมบัติต ําแหน่งทีได้รับการว่าจ้าง มีผลบังคับ 

ใช้สําหรับผู ้ ทีได้รับการบรรจุ หลังว ันที  มิถุนายน พ.ศ.  


