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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 

ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
           เมื่อวันที่ …1….. เดือน …กุมภำพันธ์…. พ.ศ…2560…… 
 

 สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้นระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  โดย ผศ.สุเมธ        
อังคะศิริกุล ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้ท ำสัญญำแทนตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  ที ่ 0086/2558   ลงวันที่  23 มกรำคม 2558  ซึ่งต่อไปในสัญญำฉบับนี้เรียกว่ำ 
“ผู้ว่ำจ้ำง”ฝ่ำยหนึ่ง  กับ  นำย / นำง /นำงสำว…จงใจ ท ำควำมดี…เชื้อชำติ..ไทย.สัญชำติ….ไทย.. อยู่บ้ำนเลขที่..
9 ..ซอย…..-.....ถนน  ประชำอุทิศ ..... ต ำบล / แขวง..…บำงมด…อ ำเภอ / เขต……ทุ่ งครุ……จังหวัด ..
กรุงเทพมหำนคร... (ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน) ซึ่งต่อไปในสัญญำฉบับนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสอง
ฝ่ำยตกลงท ำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1. ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำนเป็นลูกจ้ำงในต ำแหน่ง…
นักบริหำรงำนบุคคล..…. สังกัด ส ำนักงำน / ภำควิชำ / โครงกำร………บริหำรทรัพยำกรบุคคล……… คณะ / 
ส ำนัก / สถำบัน/ส ำนักงำน……อธิกำรบดี…………. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  โดยปฏิบัติงำน  
เต็มเวลำ / บำงส่วนของเวลำโดยใช้เวลำ............วันท ำกำร/สัปดำห์   มีก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง…-…. ปี…8…
เดือน……-….…วัน  ตั้งแต่วันที่…1…เดือน…กุมภำพันธ์…พ.ศ. …2558….  ถึงวันที่…30…เดือน……กันยำยน…. 
พ.ศ…2558… หำกผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติให้จ้ำงผู้รับจ้ำงอีกตำมแบบขอจ้ำงลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี  ซึ่งได้ระบุระยะเวลำกำรจ้ำงเพ่ิมจำกระยะเวลำกำรจ้ำงตำมวรรคแรก  ให้ถือว่ำเป็นกำรต่ออำยุ
สัญญำจ้ำงและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้  และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำนเป็นลูกจ้ำงตำมระยะเวลำ
กำรต่ออำยุสัญญำจ้ำงเพ่ิมเติมในต ำแหน่งและสังกัดดังกล่ำว 
 

ข้อ 2. ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือน  ในอัตรำเดือนละ....13,500..…บำท     
(…หนึ่งหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน..)  โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำน………บริหำรงำนทั่วไป……หน่วยงำน…ส ำนักงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล….  กองทุน……รำยได้มหำวิทยำลัย…….. 
 

เลขทีส่ญัญาจา้ง.............................. 
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  ข้อ 3.   ผู้รับจ้ำงยอมอุทิศเวลำทั้งหมดให้แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ให้บังเกิดผลดี
ที่สุด ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้างจะละเว้นการรับจ้างหรือประกอบอาชีพอ่ืนใดตลอด
อายุแห่งสัญญาจ้างนี้ 

ข้อ 4.  มหำวิทยำลัยก ำหนดเวลำท ำงำนปกติของผู้รับจ้ำง คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 
8.30-12.00 น. และ 13.00- 16.30 น.  เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่ำงอ่ืน โดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ข้อ 5.   ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  ตำมภำระงำนที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดหรืองำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  ภำยใต้หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกำศและข้อก ำหนดของผู้ว่ำจ้ำง 

 
ข้อ 6.   ผู้รับจ้ำงสัญญำว่ำจะไม่กระท ำหรืองดเว้นกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เกิดควำมเสียหำย

ต่อผู้ว่ำจ้ำง  และต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  โดยปฏิบัติตำมระเบียบวินัยของผู้ว่ำจ้ำงตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล  พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

  กรณีผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำย  หรือผู้รับจ้ำงมีส่วนก่อให้เกิดควำมเสียหำย  ผู้รับ
จ้ำงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยโดยสิ้นเชิง 

 
ข้อ 7.   เพ่ื อเป็ นหลักประกันกำรปฏิ บั ติ ตำมสัญญำ  (เฉพำะต ำแหน่ งที่ ก ำหนดตำม

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1)  ผู้รับจ้ำงได้จัดหำหลักประกันไว้ต่อผู้ว่ำจ้ำง  ดังนี้ 
ก.  จัดให้มีผู้ค้ ำประกันชื่อ…………………………………………………………… 

  ข.  วำงเงินสดจ ำนวน…………………..บำท  (……………………………………) 
  ค. จดทะเบียนจ ำนองที่ดิน / กรรมสิทธิ์อำคำรชุด โฉนดเลขที่…………………….. หน้ำ

ส ำ ร วจ ………….……….ระว ำง……..…………เนื้ อ ที่ ……….….ไร่……….…..งำน ………..…ต ำรำงว ำ  อ ยู่ ต ำบ ล  / 
แขวง…………………….อ ำเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………………รำคำประมำณ……………………บำท  
(……………………………………………………) 

  ง.  หลักทรัพย์อ่ืน 
……………………………………………………………………….… 
.................................................................................................................. 
 

ข้อ 8.  ผู้รับจ้ำงสัญญำว่ำ จะไม่เพิกถอนหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำตำมที่ระบุไว้ในข้อ  
7  รวมทั้งจะไม่จ ำหน่ำย  จ่ำยโอน  ก่อหนี้สิน  หรือภำระผูกพันใด ๆ  ในทรัพย์สินที่วำงไว้เป็นประกันนั้น ตลอด
ระยะเวลำที่ผู้รับจ้ำงยังคงปฏิบัติงำนให้ผู้ว่ำจ้ำง และตลอดระยะเวลำที่ผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยต่อผู้ว่ำจ้ำง   

 ในกำรคืนเงินหรือทรัพย์สินที่วำงไว้เป็นหลักประกันตำมข้อ 7 นั้น  ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้
ผู้รับจ้ำงโดยไม่มีดอกเบี้ย 
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ข้อ 9.  หำกผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือมีส่วนก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดขึ้น  ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ริบเงินประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ  หรือยินยอมให้บังคับเอำจำกหลักประกันที่แสดง
ไว้ตำมข้อ 7 ทันที โดยมิต้องบอกกล่ำวแก่ผู้รับจ้ำง หรือเรียกเอำกับผู้ค้ ำประกันได้ทันทีอย่ำงลูกหนี้ร่วมกับผู้รับ
จ้ำง 

  กำรริบเงินที่วำงไว้เป็นประกัน หรือกำรบังคับเอำจำกหลักทรัพย์ที่แสดงไว้เป็ น
หลักประกันตำมวรรคแรก  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงและผู้ค้ ำประกันหลุดพ้นจำกควำมรับผิดแต่อย่ำงใด  โดยยังคง
ต้องรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมจนกว่ำจะช ำระหนี้ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง  จนครบถ้วนเต็มจ ำนวนควำมเสียหำย 

  ข้อ 10.   ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่แสดงไว้เป็นประกันตำมข้อ 7  สูญหำย  หรือ  บุบสลำย  หรือ
ถูกจ ำหน่ำยจ่ำยโอน  หรือมีภำระติดพัน  ด้วยประกำรใด ๆ  ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบและ
จะต้องจัดหำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำหลักทรัพย์เดิมมำค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ใหม่ ภำยใน
ก ำหนด  30  วัน  นับแต่วันที่หลักทรัพย์นั้นสูญหำย  หรือบุบสลำย  หรือถูกจ ำหน่วยจ่ำยโอน  หรือมีภำระติดพัน 

   ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันตำย หรือถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยในระหว่ำงอำยุ
กำรค้ ำประกันตำมสัญญำนี้  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีผู้ค้ ำประกันรำยใหม่  มำท ำสัญญำค้ ำประกันแทนต่อไปภำยใน  2  
เดือน  นับแต่วันที่ผู้ค้ ำประกันเดิมตำยลง  หรือตกเป็นบุคคลล้มละลำย  โดยผู้ค้ ำประกันรำยใหม่ต้องค้ ำประกัน
ตำมสัญญำค้ ำประกันเดิมจนครบก ำหนดอำยุกำรค้ ำประกันตำมสัญญำนี้ทุกประกำร 

  ข้อ 11.  สัญญำจ้ำงนี้สิ้นสุดเมื่อ 
(1) ครบก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงหรือต่ออำยุสัญญำจ้ำงเพ่ิมเติมตำมข้อ 1  แห่งสัญญำนี้ 
(2) ผู้รับจ้ำงตำย 
(3) คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกเลิกสัญญำจ้ำง  โดยแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น

หนังสือไม่น้อยกว่ำ  15  วัน 
(4) ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำในกรณีที่แพทย์ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจ  และให้ควำมเห็นว่ำ

ผู้รับจ้ำงสุขภำพไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนต่อไป 
(5) ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำจ้ำง  เพรำะผู้รับจ้ำงประพฤติผิดวินัยตำมข้อ 5  แห่งสัญญำนี้ 
(6) ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
ข้อ 12.  เมื่อสัญญำจ้ำงนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตำมข้อ 11  ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้เพียงวันสิ้นสุด

แห่งสัญญำจ้ำง  โดยจ่ำยให้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
  
  ข้อ 13.  ผู้รับจ้ำงมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล  กำรลำ  และอ่ืน ๆ  
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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  ข้อ 14. ในกรณีกำรท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะต้องมีกำรทดลองปฏิบัติงำน และประเมินผลกำร
ทดลองปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงทุก 3 เดือน  หำกผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำว่ำผู้รับจ้ำงขำดคุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรเป็น
ผู้รับจ้ำงในช่วงระยะเวลำทดลองปฏิบัติงำน ผู้ว่ำจ้ำงฯ สำมำรถบอกเลิกสัญญำจ้ำงได้ และเมื่อครบก ำหนดเวลำ
ทดลองปฏิบัติงำน  หำกผู้รับจ้ำงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ผู้ว่ำจ้ำงจะด ำเนินกำรจ้ำงต่อไป 
  ทั้งนี้  ส ำหรับกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำชดเชยแก่ผู้รับจ้ำง ให้ปฏิบัติตำม ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วยค่ำชดเชย พ.ศ.2557 

  ข้อ 15. เอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำงฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ 
 
หนังสือสัญญำจ้ำงฉบับนี้  ท ำขึ้นเป็น  3  ฉบับ  มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร  ทั้งสอง

ฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำโดยตลอดแล้ว  และยินยอมปฏิบัติตำมสัญญำทุกประกำร  จึงได้ลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
  
      ลงชื่อ…………………………………………ผู้ว่ำจ้ำง 
              (...ผศ.สุเมธ  อังคะศิริกุล...) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับจ้ำง 
              (…น.ส.จงใจ ท ำควำมดี…..) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………พยำน 
              (…ผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น...) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………พยำน 
              (..เจ้ำหน้ำที่บุคคลหน่วยงำน..) 
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เอกสารประกอบสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 
 มหำวิทยำลัยได้จัดให้มีบริกำรทำงวิชำกำรและบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงของ
มหำวิทยำลัย  ได้แก่ 

1. กำรบริกำรห้องสมุด   
       มหำวิทยำลัยมีส ำนักหอสมุดให้บริกำรเกี่ยวกับหนังสือ  ต ำรำ  เอกสำร  วำรสำร  สื่อกำรศึกษำ  

ซึ่งพนักงำนและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้ 
2. กำรบริกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
       มหำวิทยำลัยมีส ำนักคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริกำรเกี่ยวกับกำรใช้  Internet  และมีห้องคอมพิวเตอร์  

ซึ่งพนักงำนและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้  โดยพนักงำนและลูกจ้ำงจะได้รับ  Login  เพ่ือ
เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

3. กำรบริกำรทำงกำรแพทย์   
มหำวิทยำลัยมีงำนพยำบำลเพ่ือให้บริกำรตรวจรักษำพยำบำล  และมีแพทย์ผลัดเปลี่ยนกันตรวจ

รักษำโรคเฉพำะทำง  โดยพนักงำนและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยซึ่งเจ็บป่วยสำมำรถเข้ำรับบริกำรได ้  
กำรให้บริกำรนั้น  มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิในกำรให้บริกำร  ตำมควำมเหมำะสม 

 
 ข้ำพเจ้ำยินดีใช้บริกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้  และรับรองว่ำข้ำพเจ้ำจะใช้บริกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้ด้วย
ควำมสุภำพ  และจะไม่กระท ำกำรใด ๆ  อันเป็นกำรรบกวนกำรใช้บริกำรของผู้อื่น  ทั้งนี้   ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติ
ตำมกฎ  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  แบบประเพณีนิยม  ในกำรใช้บริกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้อย่ำงเคร่งครัด  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย 
 
       
       ลงชื่อ………………………………….ผู้รับจ้ำง 
              (…น.ส.จงใจ ท ำควำมดี…) 
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 
 

1.    ต ำแหน่งนักพัสดุ 
2.    ต ำแหน่งนักบัญชี 
3.    ต ำแหน่งนักบริหำรกำรเงิน 
4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
5. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
6. ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
7. ต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
8. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี 
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ข้อควรรู้และปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 
เอกสารประกอบสัญญาจ้างพนักงานไม่ประจ า / ลูกจ้าง 

 

1. กำรจ้ำงลูกจ้ำงไม่เกิน  6  เดือน  ให้ใช้วิธีจ้ำงเหมำ 
2. ถ้ำต้องกำรจ้ำงเกิน  6  เดือน  หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องเตรียมกำรดังนี้ 

     หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องส่งเงินให้กับมหำวิทยำลัย  1,500  บำท / คน / ปี   
เพ่ือเป็นค่ำ 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- ค่ำบัตรประจ ำตัว 

      (อำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในอนำคตเมื่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลง) 
หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องจ่ำย 
- ค่ำสวัสดิกำรรักษำพยำบำล  7% ในปีงบประมำณ  2556 เป็นต้นไป  

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำสวัสดิกำรรักษำพยำบำล จะประกำศอีกครั้ง 
หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องส่งเงินสมทบ  2 - 3%  ถ้ำพนักงำนแบบไม่ประจ ำ 
 และลูกจ้ำงต้องกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ(อำยุเกิน 60 บริบูรณ์ไม่ 
 สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้) 

3. หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องเตรียมเงินไว้ส ำหรับจ่ำยในกรณีเงินชดเชยเนื่องจำกกำร 
เลิกจ้ำงหรือหมดสัญญำจ้ำง 

 
 
 
                      ลงชื่อ........................................... หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร 
                                       (…ผู้บังคับบัญชำ..) 
 
 
 
    
 
 


