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(ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สัญญาจ้างท างานพนักงานแบบไม่ประจ า(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) 
ประเภท  ผู้เกษียณอายุ  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ ..…1 พฤษภาคม 2560…….  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   โดย  ผศ.สุเมธ  อังคะศิริกุล  ต าแหน่ง           
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ 0086/2558   ลงวันที่  23 มกราคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า 
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง  กับ 

นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……ท างาน  ได้ดี…….. อายุ …61... ปี สัญชาติ ……ไทย….. ภูมิล าเนา
อยู่ ณ ……(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศระบุที่อยู่ในต่างประเทศ)……อยู่บ้านเลขที่ ……1/2….. ตรอก/ซอย 
………-……… ถนน ………-………. แขวง …บางมด ... เขต …ทุ่งครุ….จังหวัด ..…กรุงเทพมหานคร…..(ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน) …ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  มหาวิทยาลัยตกลงให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้าปฏิบัติงาน  ในต าแหน่ง.....อาจารย์..... สังกัด …
คณะ……………... โดยให้ปฏิบัติเต็มเวลา / บางส่วนของเวลาโดยใช้เวลา …... วันท าการ / สัปดาห์  หรือ ….. 
ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์  มีก าหนดเวลา ..1.. ปี ...-… เดือน …-… วัน  นับตั้งแต่วันที่ …1.. เดือน …พฤษภาคม… 
พ.ศ. ..2560.. ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานถึงวันที่ …30...เดือน…เมษายน...พ.ศ…2561….ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน  และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตกลงเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ข้างต้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญานี้  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 

การท างาน 
ข้อ 1 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษขออุทิศเวลาทั้งหมดที่ตกลงไว้ในสัญญานี้ ให้แก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตามสัญญานี้  ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความรู้ความสามารถ จะปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   

 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้ประเมินปีละ 1 ครั้งในรอบเดือน
ตุลาคมของทุกปี  

กรณีที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนสิ้นสุดสัญญา
จ้าง อย่างน้อย  2 เดือน 

 
ค่าจ้าง 

ข้อ 3 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจะได้รับค่าจ้างในระหว่างการท างานเต็มเวลา/บางส่วนของเวลา
ในอัตราเดือนละ .……20,000….. บาท  ตั้งแต่วันที่ วันที่ …1.. เดือน …พฤษภาคม… พ.ศ. ..2560.. ถึงวันที่…30…
เดือน…เมษายน…..พ.ศ…2561… 



  2                                                                                                                                                     
HR-PA-S-F08-02-06 R01 

 
 

บ้านพัก/วีซ่า/ใบอนุญาตการท างาน 
ข้อ 4 ให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ประเภทผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ   

  4.1  ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
 มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  แบบเหมาจ่าย  ในอัตราเดือนละ ............... บาท ทั้งนี้ไม่เกิน

เดือนละ 10,000 บาท โดยผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการเช่าบ้าน
จากมหาวิทยาลัยอีก 

4.2  ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ  เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือใบอนุญาตการท างาน 
  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย  เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือใบอนุญาตการท างาน ทั้งนี้ 

ไม่ เกินปีละ 4,900 บาท* โดยผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือใบอนุญาตการท างาน จากมหาวิทยาลัยอีก 

 
ข้อ 5 ค่าจ้างตามข้อ  3  และค่าเช่าบ้านตามข้อ 4  นี้  จะจ่ายให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

รายเดือน โดยจ่ายให้ในวันท างานสุดท้ายของเดือน 
 

การลา 
ข้อ 6 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประเภท ผู้เกษียณอายุ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะ

ด้าน ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงาน 
พ.ศ. 2555 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม  
 
 ข้อ 7 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ประเภทผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ   

มีสิทธิการลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตามความจ าเป็นในรอบปีหนึ่ง ๆ แห่งอายุสัญญาจ้างตาม
เกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

1. ลากิจหรือลาพักผ่อนไม่เกิน 10  วันท าการ แต่จะใช้สิทธินี้ใน 6 เดือนแรกของอายุสัญญา
จ้างไม่ได ้

วันลากิจหรือลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมด  ให้สะสมไว้ได้เพียงไม่เกิน 22 วันท าการ  
ผู้รับจ้างจะใช้วันลาสะสมเมื่อใดให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน 

2. ลาป่วยไม่เกิน  15  วันท าการ  ในกรณีลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วันท าการ  ให้มีใบรับรอง
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง 

 ถ้าผู้รับจ้างลาป่วยในรอบปีใดเกินกว่า 15 วันท าการ  ให้น าวันลาที่มีอยู่ตามข้อ 1 มาใช้แทน
วันลาป่วยที่เกินไปนั้นได้ 

 ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันท าการที่ลาเกินก าหนด  การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา 1 
ใน 22  ของค่าจ้างรายเดือนต่อ  1  วันท าการที่ลาเกินก าหนด 
 
 
*หมายเหตุ อ้างอิงตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประกอบกับ กฎกระทรวง 
ก าหนดค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 
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วินัยและการรักษาวินัย 
ข้อ 8 การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  และการด าเนินการ อ่ืนที่

เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
การสิ้นสุดแห่งสัญญา 

ข้อ 9 สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 
9.1 การสิ้นสุดสัญญาให้เป็นไปตาม ข้อ 19 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
9.2 มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา โดยอาศัยเหตุ ตามข้อ  52  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2550   
9.3 มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา ด้วย เหตุและความจ าเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก าหนด 
 

ข้อ 10 หากผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษมีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ตามสัญญา  ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน  มิฉะนั้น หาก
เกิดความเสียหายผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย 

ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานของมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   
ยับยั้งการบอกเลิกสัญญาไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประสงค์ให้สัญญานี้
สิ้นสุดลง  

 
ข้อ 11 หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา  

มหาวิทยาลัยจะบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้มีความรู้ความสามารถทราบล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดจ่าย
ค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด  เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างในคราวถัดไป  

 
ข้อ 12 เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้าง   

กรณี  การจ่ายค่าเช่าบ้านส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ประเภทผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้ตามส่วนที่ควรได้รับเพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้าง 

 
ข้อ 13 การจ่ายค่าชดเชย ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยค่าชดเชย 

พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับ  
 

การวินิจฉัยข้อพิพาท 
ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษยินยอมที่จะถือ

ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 15 สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้
ด าเนินคดี  ภายใต้ศาลที่มีเขตอ านาจ 

 
ข้อ 16 คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งคู่สัญญาลงนามก ากับไว้ทุก ๆ แผ่นดังจะ

กล่าวต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย  
 
สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้

ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

…….…….…….………………….……. มหาวิทยาลัย 
    (.......ผศ.สุเมธ  อังคะศริกุิล..... ) 

……………………….…………....…...  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
     ( .………ดร.ท างาน  ได้ด…ี……. ) 

…………………………..………………. พยาน 
     ( .………ชื่อ-สกุล คณบดี/ผอ.สถาบัน/ผอ.ส านัก………. ) 

……………………………..……………. พยาน 
     ( ..…..ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่หน่วยงาน.….... ) 
 

 
 
 


